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Produtos de informática
terão 30% a mais de saída
Expectativa do setor surge em meio ao momento de otimismo vivido pelo PIM

As lojas dt- Informática de
Manaus estimam um cresci-
mento entre 20% a 30% na
venda de produtos do seg-
mento com uma maior saída

para as máquinas de COflflgU-
ração básica, voltadas para uso
doméstico. A projeção é feita

para ocorrer até o fim do ano,
rç> comparativo com o mesmo

Fvriodo do ano passado, se-

gundo especialistas do setor.
De acordo com o vendedor

da loja Info Store, Newton de
Sá, há uma tendência cada vez
maior no aumento das vendas
de computadores e aces-
sórios. devido principalmente
à presença amplificada da in-
formática na vida das pessoas.
"A informática está em
evolução constante e 0 mer-
cado tem disponibilizado
equipamentos ainda mais
modernos e l custos mais
acessíveis, inclusive disponi-
bili/.amos máquinas de con-
figuração básica com preços a

partir de R$ 1.599", comen-
tou Newton de Sá.
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Editorial
Sobre o caso em desta-

que, em primeiro lugar, tem-
se que: a lei que concede
anistia fiscal de juros e multa
de mora, honorários advo-
catícios, multa por infração
foi prorrogada por 150 dias.
Outro ponto é que a isenção

para MPKs (com lucro líqui-
do de até R$ 120 mil/ano) é
definitiva até segunda or-
dem. Assim sendo, aos em-

preendedores que buscam
serem requalificados na ca-
tegoria de não-inadim-

plentes a hora é propícia.
üesta feita, quem se pre-

ocupar apenas com as
. isenções e anistias, esque-

cendo assim o balanço se-
mestral (de avaliação), pode
ter complicações de caixa
mais à frente.
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Destaque do dia

Clientes
dào mais
'crédito'

em julho
INDÚSTRIA
Números de julho em pontos

j índice d* Confiança do
Empresário Industrial IICEI)

S5B iOT 55.7

\iovimento no comércio varejista de bens de informática tende a aumentar, na opinião de especialistas do setor

Muraki
ajuda em
fomento
a projeto

0 diretor da Fundação Mu-
raki, Paulo Alcântara, informa

que o Núcleo pretende desen-
volver trabalho no sentido de
apontar como captar, da melhor
forma, recursos para projetos
para a UEA (Universidade do Es-
tado do Amazonas), oriundos
de agências de fomento das es-
feras federal e estadual. De
acordo com Alcântara, o NIC de-
verá ser implantado efetiva-
mente até dezembro deste ano.
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Pappe dá ajuda a empresas
Cada uma das 25 empresas

de pesquisa do Amazonas in-
cluídas no Pappe (Programa
Amazonas de Apoio à Pesquisa
em Empresas) vai receber nos

próximos 24 meses recursos
na ordem de R$ 200 mil,
disponibilizados pela Fapeam

(Fundação de .Amparo à
Pesquisa do Estado do Ama-
zonas), por meio do Pappe
(Programa Amazonas de
Apoio à Pesquisa em Empre-
sas). O programa, que possui
R$ 3 milhões a ser repassados
até 2006, é uma iniciativa do

MCT (Ministério da Ciência e
Tecnologia), realizada pela
Finep em parceria com as
FAPs (Fundações de Amparo à
Pesquisa), estaduais.

Hoje a Fapeam apoia neste

programa, 23 projetos.
Página 5
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Tempo de alta
nào cessa para
investidores
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Competências

Perfil de
liderança é
essencial
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Moeda
reduz a
saída de
eletros

A valorização do real, e con-
seqiiente depreciação do dó-
lar, já derrubou as exporta-

ções de produtos eletroeletrô-
nicos. De janeiro a abril, as
empresas do setor exporta-
ram o equivalente a US$ 186,3
milhões, segundo balanço di-
vulgado ontem pela Eletros
(Associação Nacional de Fab-
ricantes de Produtos Eletro-
eletrônicos). Na comparação
com 2004, houve uma queda
de 2% nas exportações.
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Fapeam pode dar apoio com pesquisas que contribuem para elevação da produção
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A confiança do consumi-
dor da região metropolitana
de São Paulo apresentou
uma pequena melhora neste
mês em relação a junho,
apesar da crise política que
domina as atenções no país.
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Informe-se

Frente & Perfil

Mesmo com atraso
significativo, dados
da Eletros mostram

aquecimento
Página 2

Política

Presidentes das
câmaras municipais do
Amazonas reclamam

de'abandono'
Página }

Alimentação
Macarrão que está

sendo produzido no
Brasil será vendido no
mercado estrangeiro
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Internacional
Hugo Chávez enfrenta

IgrejaCatólicapara
defender legalidade

de seu governo
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Entretenimento
Mamulengos serão

tema de oficina e
montagem cênica

organizada pelo Sesc
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COTA D'ÁGUA: O nível das águas do rio Negro baixou 8 centímetros nas últimas 24 horas. A cota d'água em relação ao nível do mar era de 26,4 7 metros
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Frente & Perfil
Ainda dados do trimestre, segundo eletros

No primeiro trimestre do ano a indústria eletroeletrônica apresentou expansão das

vendas no mercado interno de 11,76% na comparação com o mesmo período de 2004,

segundo levantamento da Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos

Eletroeletrônicos). 0 destaque ficou com a linha de imagem e som, com incremento

de 27,57%. Desse segmento, as vendas de DVDs cresceram 128,88%. Em segundo

lugar, a linha branca, com avanço de 4,29%, seguido de eletroportáteis. com alta de

1,67%. Segundo o presidente da entidade. Paulo Saab, entre os fatores qne influencia-

ram o desempenho estão a forte expansão do crédito ao consumidor. Conforme a Ele-

tros. os dados referentes ao primeiro semestre ainda não foram concluídos.
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ENERGIA

A prestação do serviço públi-
co de distribuição de energia elé-

trica piorou em 2004. segundo

avaliação dos clientes atendidos

pelas (yt empresas distribuidoras

do país. incluindo a Manaus E-

nergia. A indicação consta do re-

sultado do Prêmio íase (índice

Aneel de Satisfação ao Consumi-

dor),divulgado ontem.

•é ré •

Numa escala de zero a 100

pontos, o índice atingiu este ano

S8.88 na média nacional, abaixo

dos 63,63 apurados na pesquisa
do ano passado.

TECA

O movimento no mais re-

cente Terminal de Cargas e

Descargas de Manaus, inaugu-

rado ano passado, tem crescido

cerca de 5% mês. em relação ao

mesmo período do ano passado.
* * sé

Os dados são extra-oficiais,

baseados na elevação das expor-

tações do PIMtPólo Industrial de

Manaus) nos primeiros seis

meses deste ano.

GT DE ANÁLISE

Está mantido o GT (Grupo

Técnico) de análise do PPB

(Processo Produtivo Básico) para
os produtos industrializados na

ZFM (Zona Franca de Manaus),

composto por representantes do

Ministério do Desenvolvimento,

da Ciência e Tecnologia e da

Suframa (Superintendência da

ZonaFrancadeManaus).

• • •

A decisão foi homologada

pelo presidente da República,

Luiz Inácio Lidada Silva.

PRIMEIRO LUGAR

0 Brasil continua liderando o

ranking mundial de juros altos e

nào deverá perder essa posição no

curto prazo, já que o Copom

(Comitê de Política Monetária) do

Banco Central deverá manter a

taxa básica (Selic) em 19,75% ao

ano na reunião que termina

amanhã e o esperado ciclo de

queda tende a ser lento.

<é * *

Segundo cálculos da cônsul-

toria GRC Visão, o juro real da

economia brasileira atingiu

14,1% ao ano em junho.

ELETROS

A Gradiente vem faturando

alto quando o assunto é venda

de home theaters. A alta foi de

mais de 300% no primeiro

quadrimestre (antes do encer-

ramento do ano fiscal, em

junho de 2005). O compara-

tivo é com o mesmo período do

ano passado.
•é * *

O setor de televisores tam-

bém teve alta, só que mais mo-

desta, de 13% (na mesma com-

paração sazonal). E o comércio

dos DVDs, que é vedete do mo-

mento, teve crescimento de

mais de 100% -também no

mesmo comparativo. Os dados

foram publicados no jornal O

Estado de São Paulo.

PRETENÇÃO

A JVC espera ter seu fatura-

mento ampliado em 36% no

Brasil durante o ano de 2005 com

um desempenho recorde de R$

125 milhões.

é é é

Para isso. a empresa vem

apostando no diferencial de

mercado, com itens fora de série

nos produtos.

ARRECADAÇÃO

A sociedade brasileira pagou
em tributos R$ 177,561 bilhões

no primeiro semestre do ano.

um crescimento real -já descon-

tada a inflação- de 6.19% na

comparação oom o mesmo

período do ano passado. Esse re-

sultado é recorde para o período.

• é é

Cofins (Contribuição para o

Financiamento da Seguridade

Social) e IRforam destaque.

EDITORIAL

Isenção e anistia

tem diferenças,
aponta Semef

A informação de que anistia e isenção

fiscal estavam inseridas dentro de um

mesmo conjunto de amenidades que a

Prefeitura Municipal de Manaus está pres-

tando a investidores e cidadãos em geral

da capital deve ser incrementada com o

seguinte dado: amPas foram prorro-

gadas por mais tempo. O prazo é diferen-

ciado e o Penef ício é legal para as MPEs.

Sobre o caso em

destaque, em primeiro lu-

gar, tem-se que: a lei que

concede anistia fiscal de ju-

ros e multa de mora, hono-

rários advocatícios, multa

por infração foi prorrogada

por 150dias. Outro pontoe

que a isenção para MPEs

(com lucro líquido de até

R$ 120 mil/ano) é defini-

tiva até segunda ordem. As-

sim sendo, aos empreen-

dedores que buscam se-

rem requalificados nacate-

goria de não-inadim-

plentesahoraépropícia.
.Além do mais, sendo as

informações acima re-

latadas pela própria asses-

soria da Prefeitura, tendo

em vista sedimentar junto

a induítriais e comer-

dantes (que arregimen-

tam 70% da economia de 
^

Manaus) os mtxtos de se W

proceder junto à Secretaria

Municipal de Finanças.

pode-se destacar que, jun-

to com o essas benesses há

ainda a questão da mann-

tenção de datas quanto ao

ano fiscal (ignorado por

muitas MPEs), que termi-

nou em junho.
Desta feita, quem se

preocupar apenas com xá

isenções e anistias, esque-

cendo assim o balanço se-

mestral (de avaliação),

pode ter complicações de

caixa mais àfrente.

¦¦ - ¦ -

EM ALTA

As companhias de se-

guros brasileiras lucraram

R$ 3 bilhões nos primeiros
cinco meses de 2005.

quase o dobro do resul-

tado B0 mesmo periodo do

ano passado O valor inclui

a participação em coli-

gadas e controladas.

Linhas Cruzadas
SELIC

O Copom (Comitê de

Política Monetária) do

Banco Central iniciou on-

tem a reunião mensal de

dois dias para avaliar a

condução da política mo-

netária e definir o valor da

taxa básica de juros. O re-

sultado sai hoje.

TRABALHO

O nível de emprego

formal no país caiu 5.9%

em junho, em relação ao

mesmo mês de 2004. Fo-

ram criados 195.536 pos-
tos de trabalho com car-

teira assinada, em compa-

ração com as 207.895 va-

gas abertas em 06/2004.

TÊXTIL

As exportações do se-

tor têxtil e de confecções

em todo o Brasil soma-

ram USS 948.4 milhões

no primeiro semestre

deste ano ante os l!S$

873.6 milhões verifica-

dos em igual período do

ano anterior.

IMÓVEIS

A CaLxa Econômica

lança no fim de semana

campanha publicitária

para orientar a população
sobre a oferta de linhas de

crédito para financiamento

de imóveis. A CEF pretende
emprestar R$ 10 bilhões

até dezembro de 2005.

A mídia brasileira ainda tem

que descobrir como reportar

acusações de corrupção sem

assumir que todos os acusados

são necessariamente culpados

Trecho de artigo publicado ontem,

no jornal britânico Financial Times

O fracasso determinado dapróxima geração

Esta semana estava pesqui-
sando na internet, ferramenta

maravilhosa à nossa disposição, e

me deparei com o censo do ano

2.000. A população brasileira a-

presentada no censo era de

169.799170 habitantes, sendo

83.576.015 homens e 86.223155

mulheres, interessante equilíbrio.

O numero de pessoas com idade

entre 50 a 64 anos era de

17.108.245 e entre 10 e 24 anos

era de 51.429-397. Numa análise

simplista . considerando que as

pessoas em tese se aposentam aos

65 anos e ingressam no mercado

de trabalho aos 20 anos (pura fan-

tasia para análise) teremos três

vezes mais pessoas ingressado do

que deixando o mercado de tra-

balho entre o ano 2.000 e 2.010.

Pura fantasia porque hoje temos

aposentados que voltaram ao mer-

cado de trabalho para ajudar os fi-

lhos e sustentam muitos netos.

A perspectiva e necessidade de

consumo nesses dez anos será

muito maior do que ano 2.000,

sem contar décadas futuras. A eco-

nomia brasileira terá uma propen-
são a consumir crescente, a taxas

preocupantes se o desenvolvi-

mento econômico nâo a acom-

panhar, portanto há uma sinaliza-

ção de pressão inflacionária para

as próximas décadas que nenhu-

ma política de aumento de juros

regular de 0,25% será capaz de

IVANPOSTIGO

combater. Quando se tem uma consumidor tem sido negligen-

taxa de juros da ordem de 5% ao

ano e há uma elevação de 0,25% a

0,5%, o impacto é sentido imedi-

atamente, mas quando se tem

uma taxa de 20% ano, 0.25% pou-

co incomoda quando comparado

Is necessidades que as pessoas e

empresas tem de tomar recursos.

Deixarão esses 51 milhões de pes-

soas de comprar geladeiras, fo-

gões. televisores, porque a taxa de

juros aumenta regularmente? .As

pessoas constituirão famílias, te-

rao tiltios e novas necessidade,

portanto serão forçados a con-

sumir, queiram os gestores de

nossa política econômica ou não.

Esse crescimento do mercado

ciado e o foco tem sido a cou

tenção do consumo, portanto es-

tamos represando um volume ab-

surdo de água com montinhos de

terra. Rompida a barrei ra teremos

novamente enchentes infla-

cionárias. Só há uma maneira de

se evitar isso: estímulo ao investi-

mento na produção. A economia

mundial continua em ritmo ace-

lerado e enquanto estiver assim o

Brasil continuará exportando e re-

cebendo dólares. Isso incentivará

UV.UI1MJIIIU.

Quanto mais alta a taxa de ju-

ros no país, mais dólares especula-

tivos virão, derrubando ainda mais

a taxa de câmbio e elevando pro-

pensão a consumir e a importar

bens não duráveis. Mais consumo

e mais inflação. A saída para o

Brasil é investir na produção de

bens para exportação sim. mas

principalmente para o mercado

interno, permitindo que os con-

sumidores tenham acesso a bens a

preços e volumes razoáveis.

Chegamos ao ano 2.005. cinco

anos adiante do censo e estamos

observado que a pressão infla-

cionária está ai e mesmo com a

absurda política de aumento de ju-

ros ditada "elo Knnrn Central não

há perspectiva de queda. A inflação

não vai cair, podem aumentar os

juros quanto quiserem. 0 desastre

será a redução ainda maior da pro-

dução. ai sim veremos uma nova

explosão inflacionária A questão 1

da inflação neste país é pura-
mente aritmética: não produzi-

mos o suficiente para atender a

demanda crescente do mercado.

O Brasil enquanto estiver na

corona da economia mundial não

sentirá os efeitos dessa bomba de

pavio aceso, mas quando houver

um novo período recessivo, o im-

pacto será inevitável.

No ritmo que vamos, corre-

mos o risco de sermos um país de

miseráveis com as maiores taxas

de juros do mundo, ou podemos

reverter a situação e evitar o fra-

casso, aproveitando a capacidade

do povo brasileiro de trabalhar.

Ivan Postlgo é economista, pós-graduado em controladoria pela USP
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Pedimos desculpas aos leitores pelo equívoco.

Política:
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ENCONTRO

Presidentes de câmaras dizem
estar abandonados no interior
Odesabafofoiunânimeduranteo PEncontrode Presidentes de Câmaras Municipais, ontem, e diz respeito a parlamentares

Vários presidentes de câmaras

municipais presentes na reunião

de ontem no Hotel Da Vinci, onde

ocorreu o 1" Encontro de Pre-

sidentes de Câmaras Municipais

do Estado, reafirmaram seus

propósitos de mudar completa-

mente a atual estrutura das ativi-

dades dos parlamentos municí-

pais. Eles foram incisivos em

apontar a necessidade de maior

união para que possam moder-

nizar as casas legislativas e mudar

o conceito de que vereador não faz

m'.

As reclamações foram as mais

diversas, no entanto iodos foram

unânimes em dizer que estão

abandonados pelos deputados es-

laduais. federais e senadores, que
os procuram apenas em época de

eleição para transformá-los em

cabos eleitorais.
"Precisamos mudar esse tipo

de conceito, pois enquanto não

houver conhecimento sólido, não

haverá participação mais efetiva na

construção de desenvolvimento de

uma sociedade mais justa", disse o

presidente da Câmara Municipal

de Presidente Figueiredo. Marcos

Antônio Nascimento.

MUDAR

CONCEITOS

Marcos Nascimento diz. que a

Câmara do seu município vem

tentando mudar o conceito poli-
tico, abrindo o espaço físico da

Casa para realização de cursos de

direção defensiva para taxistas e

molotaxistas. pré-vestibular, infor-

mática. metrologia e até operador

de empilhadeira. promovendo
maior integração social da comu-

nidade com o legislativo.

Nascimento disse que veio em

boa hora a iniciativa do presidente
da Câmara Municipal de Manaus,

Marcos Antônio Chico Preto, para

que os presidentes de Câmaras dos

demais municípios discutissem as

mudanças que a Câmara Federal

quer impor aos municípios com a

votação de PECs que só prejudicam
a organização política das cidades.

O representante de Presidente Fi-

gueiredo foi o primeiro a sugerir

que Chico Preto fosse eleito pre-
sidente da .Associação dos Presi-

dentes das Câmaras Municipais do

Estado.

INICIATIVA
SVÜT.R
O presidente da Câmara de

Coari, Wilson Cavalcante, conside-

rou que a iniciativa é das mais

salutares, porque tem o objetivo de

unir os municípios para que estes

tenham legitimidades e poder de

luta.
"Esta é a chance que temos de

conseguirmos legitimidade com a

fundação da Associação dos Presi-

dentes de Câmaras, com ela for-

mada poderemos pleitear nossos

direitos sem precisarmos nos hu-

milhar", declarou.

Cavalcante definiu as câmaras

LEGITIMIDADE

() presidente da

Câmara de Coari,

Wilson Cavalcante,

considerou que a

iniciativa é das mais

salutares, pi >rque tem o

objetivo de unir os

municípios para lhes

dar legitimidades e

poder de luta.

como "o muro de lamentações e o

pára-choque do povo, pois é para
nós que eles correm para pedir
socorro",finalizou.

CAPTOU

ANSEIOS

Para a representante de Auta-

zes, Izonev Thomé. há muito se

fazia necessária uma medida

como esta e o presidente da CMM

captou os anseios dos demais

vereadores ao promover o

encontro de presidentes das

câmaras municipais.
" Havia uma necessidade urgen-

te de nos organizarmos, uma vez

que estáo tomando decisões por
nós sem que fôssemos cônsul-

tados". reclamou, referindo-se ao

Congresso Nacional. Para ela, a

criação da Associação será um

marco para o desenvolvimento dos

municípios amazonenses.
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Vereadores titulares de câmaras do interior que rem mudar prática que os prejudica

Deixar de ser 'cabos eleitorais'
Izonei Thomé, escolhida como

secretária da comissão provisória

que vai entabular a criação da

.Associação, disse que com a

instituição da entidade máxima dos

vereadores, os parlamentares do

interior deixarão de ser tratados

como meros cabos eleitorais dos

deputados estaduais, federais e

senadores, 
"que 

ganham as

eleições, vão embora para Brasíliae

não querem nem saber o que
acontece nos municípios amazo-

nenses".
A vereadora Tânia Maria Gomes,

presidente da Câmara de Careiro da

Várzea, pediu que os demais

vereadores se unissem para salvar

O pouco que ainda resta do interior.

Ela opinou que somente a união

poderá levá-los ao sucesso de um

novo caminho na.< políticas muni-

cipais. Citou ainda que o vereador

no interior só é reconhecido no

tempo das eleições, embora seja o

principal responsável pela votação

dos parlamentares federais, que
depois sequer se lembram que os

municípios existem, e ainda são

capazes de fazer leis para

prejudicar aqueles que os

ajudaram a conquistar seus

mandatos.
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COMPETITIVIDADE

Muraki presta auxilio
na captação de recurso§
Instituição deve implantar núcleo de inteligência até o final do mês de óei

Para que uma empresa ou insti-
tuição possa manter-se firme no
mercado, independentemente de
sua área de atuação, é necessário
observar o ambiente onde ela está
inserida, de forma constante.
Conhecer o cliente, a concorrência,
as oportunidades e ameaças aos
negócios, fazendo a gestão dessa in-
formação político-mercadológica.
cujo cenário apresenta-se em cons-
tante mutação, é uma das funções
do NIC (Núcleo de Inteligência
Competitiva) que vem sendo im-

plementado na Fundação Apoio
Institucional Muraki.

A Fundação, que atua na gestão
de projetos da UEA (Universidade

PROJETOS

A lundação Muraki

oferece apoio geren-
ciai a projetos públi
cos e privados desen-

volvidos pelas unida-

des de ensino, pesqui-
sa, extensão da UEA,

onde presta apoio

realizando ativida-

des de suporte.

Estadual do Ama/onas). foi insti-
tuída há seis anos por professores

universitários da extinta Utam. O

diretor da Fundação Muraki, Paulo

Alcântara, informa queo Núcleo irá

apontar como captar, da melhor

forma, recursos para projetos para
a UEA, oriundos de agências de fo-

mento das esferas federal e esta-
dual. por exemplo. De acordo com
Alcântara, o NIC deverá ser implan-
tado efetivamente até de/embro
deste ano. "TVata-se do tempo ideal

para que o projeto alcance um de-
terminado grau de maturidade, por
ser uma atividade complexa e que
requer um olhar crítico aguçado so-

bre o cenário do mercado em que
atuamos", disse.

Al atividades no campo da in-

teligência competitiva, uma i ido
conhecimento ainda pouco expio-
rada por países em desenvolvi-
mento. consiste em enxergar opor-

tunidades de novos negócios, de
crescimento e sobrevivência no
mercado, monitorando o ambiente
interno e externo da empresa."F. o

que a literatura chama de ambiente
híperinformacional. do qual é
necessário retirar todas as infor-
mações pertinentes deste universo
e saber transmiti-las à diretoria da
organização, que no caso. é a Mu-
raki". informa o coordenador do
Núcleo, Fernando dos Santtjjdo-
reira Júnior, professor e cs^i;
listaem inteligência competitiva

Estudar e conhecer os competidores

Convênios da URA têmsuportedadopelaFundaçãoMuraki

Estudar os concorrentes tam-
bém fa/ parte dessa área. identifi-
cando suas qualidades e pontos
fracos e estabelecendo critérios
de relacionamento com os mes-
mos. "Precisamos estar sempre

preparados para a disputa, para a
captação de recursos para o fi-
nanciamento de projetos. Através
de um corpo como é o NIC. dedi-

SHOW DE BÔNUS
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cado exclusivamente para ana-
lisar o cenário mercadológico e

projetar soluções para possíveis
situações que possam compro-
meter as atividades, poderemos
otimizar esse gerenciamento e
apresentar resultados ainda mais
satisfatórios", comentou o dire-
tor da Muraki. Paulo Alcântara.

A Fundação Muraki oferece

EMPREGO

apoio gerencial a projetos públi-
cos e privados desenvolvidos

pelas unidades de ensino,

pesquisa, extensão da l EA. A en-
tidade presta apoio à UEA desde
2001. realizando atividades como
celebração de convênios de está-

gios, captação de recursos finan-
ceiros destinados a projetos, den-
tre outras funções.

A Fundação mantém atual-
mente o gerenciamento de 33

projetos desenvolvidos pela I i!<

versidade. como o Proformai -

Programa Especial de Formação
de Professores, o Aprovar e o Re-
escrevendo o Futuro, um projeto
de extensão da UEA que contribui
com a alfabetização de jovens e
adultos.

Semtra promove seminário

na sede daUEA amanhã

CONSÓRCIO

NACIONAL
MITSUBISHI
MOTORS

i,. miinr Quallt) BEST SERVICE
Otftrry S»r*trt f»r '-_ ri*«or«»<T £astazini

Av. Constantino Nery, 2030 - São Geraldo - Fone: (92) 2125 2500 - Manaus/Am

mitsubishimanaus@manausnet.com.br

A Prefeitura de Manaus por
meio da Semtra (Secretaria Muni-

cipal do Trabalho. Emprego e

Renda) promove nesta quinta-
feira, 11. no auditório da l EA loca-

lizado na avenida Djalma Batista,

3.57MSegundo Seminário deitai-

balho. Emprego e Renda do Mu-

nicípio deManaus.

0 evento fa/ parte dos fóruns de

debates e audiências públicas que
objetivam ampliar a participação
da sociedade civil na discussão das

ações governamentais e na elabo-

ração do PPA (Plano Plurianual) e

do Orçamento Participativo. 0 PP\

busca respostas para as questões
fundamentais de investimentos na

sociedade, prevendo as despesas da

prefeitura com programas, obras e

serviços com duração superior a

um ano. No primeiro ano da gestão
o prefeito deve propor diretrizes,

metas e objetivos que, depois de

aprovados, terão vigência nos três

anos seguintes e no primeiro ano

A participação da sociedade nas questões governa

mentais é um estimulo à prática da cidadania e de vital

impe irtância para que seja traçado o perfil da realidade ¦

de Manaus. Pelo Orçamento Participativo os

cidadãos podem definir prioridades.

desenvolvda gestão subseqüente.

SOCIEDADE
(I1VII.
Duas palestras estão previstas

para se realizar durante o semi-
nário. A primeira será ministrada

pelo secretário de Trabalho, Em-

prego e renda. Jefferson Praia, e
tem como tema as ações desen-
volvidas pela Semtra.

O segundo palestrante será o
vereador José Ricardo Wendlinng.

que falará sobre a participação da
sociedade civil na elaboração do
Plano Plurianual.

O seminário terá vários grupos
de trabalhos (oficinas), com as
temáticas de qualificação e capa-

citação profissional,
mento local sustentável, perspecti
vas de ocupação, fomento aos em-

preendedores. economia solidária
e primeiro emprego.

A participação da sociedade nas

questões governamentais alem ik'
ser um estímulo à prática da
cidadania é dc vital importância

para que seja traçado o perfil da
realidade de Manaus.

Através do Orçamento Participa-
tivo os cidadãos podem interferir
na definição de prioridades e no
aproveitamento dos recursos p*
blicos. compartilhando com a prt
feitura as decisões que trarão as
mudanças e benefícios necessáric-

para a cidade

^_^_____________________________________^____________________________BítU Wl ! jW_4 . *M WÈk
________________________________________Mr--' '¦ ^^^^^^^*W __Pfj iâé_a_____m_. ___m____________WÊ 'Mm\\_~______________________M__.

^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_Wê- ~~\-' ___íFj_ m_f_m We

^^^^^^^^^H^HHf 'w I ^_^_^_^_^M

£/,****_ vfi M—--¦_. **"#'. 1 1 i^^^^^^^^^^^B WMmW

Mr- ^~ED - I V m_A
É ' ^ \

Estar longe da Gaúchos não é desculpa

para deixar de comer conosco. Ligue pra

nós que iremos busca-lo com seus amigos.

É isso mesmo, a Gaúchos Churrascaria vai

buscar você e seus amigos em qualquer

parte do Distrito Industrial ou em Hotéis da

cidade. E você não paga nada por isso.

Então, ligue: 3233-2908, e venha saborear

as delicias que só a Gaúchos tem.

Viu, como agora ficou mais fácil comer na

melhor churrascaria da cidade. Basta ligar

que a gente vai buscar.

gaúchoschurrascaria
Sempre o melhor para você.

Rua Teíezina, 568/A - Adrianopolis

(92) 3233-2908 • (fax) 3232-1416
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Empresarial

PESQUISA

ts

A robustez da
economia do PIM

0 Amazonas continuou liderando, em maio, l taxa de cresci-

mento industrial entre os Kstados. É o que revela pesquisa divul-

gada na semana passada pelo lBGt. A produção industrial

brasileira cresceu em 13 das 14 regiões pesquisadas em maio, na

comparação com o mesmo mês do ano passado. A exceção ficou

por contado Rio Grande do Sul. que experimentou o quinto resul-

tado negativo consecutivo.

Os Estados que obtiveram taxas de crescimento acima da mé-

dia nacional (4,7%) foram: Amazonas (24,6%). Paraná (13.5%),

Ceará (7,2%), São Paulo (6,3%) e Minas Gerais (5,5%). Abaixo da

média, ficaram: Pará (4,4%), Santa Catarina (3,5%), Espírito

Santo (2,2%), Rio dejaneiro (1,5%), Goiás (1.4%), Pernambuco

(0.9%) e Bahia (0,4%).

Também no acumulado de janeiro a maio, todos os Estados-

com exceção do Rio Grande do Sul- apresentaram crescimento.

\) \ taxa acumulada mais alta foi a registrada pelo Amazonas

(18.1%). A continuidade da boa performance da indústria ama-

zonense continua sendo impulsionada pela produção de eletro-

nicos de consumo, principalmente telefones celulares, televi-

sores e de veículos de duas rodas.

O crescimento persistente da indústria amazonense reflete a

robustez da economia do PIM, que vem se diversificando a cada

ano, fortalecendo a cadeia produtiva. Além dos eletrônicos, há

que ser destacada, para o desempenho do PIM. a contribuição da

indústria de veículos de duas rodas, especialmente motocicletas,

que construiu em Manaus um bem estruturado e diversificado

cluster metal-mecânico, responsável pela eficiência crescente

exibida por esse importante segmento.

Empresas do PIM vão
ter recursos para P&D
O dinheiro vai ser repassado pela Fapeam, visando financiar produtos e processos

Ap
Encontram-se em Manaus

os senhores Cláudio Borges e

Diogo Akitaya, diretor e assis-

tente da diretoria da Apex,

respectivamente. Esta visita

atende o convite formulado

pelo Cieam no início de junho

passado ao senhor Cláudio

Borges. Tem por finalidade

identificar pontos de tangeu-

cia e complementaridades

entre o programa da Apex e a

ação da Suframa, especial-

mente em relação ao CLAI)

(Centro Logístico Avançado

de Distribuição) que a Sufra-

ma. o governo do Estado e o

Cieam estão implantando na

I Flórida, EUA.

A Apex é uma agência cria-

da pelo MDIG (Ministério do

ex
Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior) para in-

crementar as exportações,

tendo recentemente criado

em Miami um Centro de Dis?

tribuição para facilitar a lo-

gística das empresas brasilei-

ras voltadas ao comércio ex-

terior. Em Manaus, os repre-

sentantes da Apex iniciaram

ontem um intenso programa
de visitas a algumas em-

presas do PIM. à Suframa e à

Fucapi. que prosseguirá na

manhã de hoje.

Esta vinda a cidade de Ma-

naus por certo aproximará as

duas entidades, gerando si-

nergias que fortalecerão o

programa de exportação per-

seguido pela Suframa.

Trânsito assassino

¦í-

¦ !¦

O trânsito no Brasil mata

tanto quanto arma de fogo. A

constatação de que cerca de

40 mil pessoas morrem nas

ruas e estradas do país, anual-

mente, precisaria deflagrar

uma mobilização pública de

igual dimensão à que resultou

no Estatuto do Desarmamen-

to e no referendo sobre o co-

mércio de armas. Quando se

analisa a questão da violência

UU UailMlü, -UIIUUI--- 4U- u

problema 
-também de emer-

gência nacional- poderia ser

equacionado até com menos

esforço que o necessário para

se fazer valer e Estatuto do

| Desarmamento. A legislação

brasileira de trânsito pode ser

criticada por ser benevolente.

Além disso, como qual-

quer lei, depende do Poder

Judiciário, que no Brasil é ar-

caico e lento. Por isso, há

incontáveis casos de aci-

dentes graves em que pessoas

morreram por causa da im-

prudência eirresponsabilida-

de de motoristas que continu-

am livres, impunes.

Trâmites jurídicos e a pró-
a*_e*tn loo.clnrõn Hn rviíç no-
pr.a _4,.m.ii,-.u u. |nu. í

dem ser aprimorados no

combate à violência no trân-

sito. Mas já seria um grande

avanço se o código em vigor e

todas as normas e regula-

mentos existentes fossem de

fato aplicados.

Idalina Lasmar,
especial para o tyí

Cada uma das vinte e cinco em-

presas de pesquisado Amazonas in-

cluidas no Pappe (Programa Ama-

zonas de Apoio à Pesquisa em Km-

presas), vai receber nos próximos
2. meses recursos na ordem de RS

200 mil disponibilizados pela Pape-

am (Fundaçãode AmparoàPesqiii-

sa do F.stado do Amazonas) através

do Pappe (Programa Ama/onas de

ApoioáPesquisaem Empresas).

O programa, que possui cerca

de R$ 3 milhões que vão ser repas-

sados gradatívamente até 2006, é

uma iniciativa do MCT (Ministério

da Ciência e Tecnologia), realizada

pela Finep em parceria com as

Pap's (Fundações de Amparo à Pes-

quisa), estaduais, que busca finan-

ciar atividades de P&D (Pesquisae

Desenvolvimento) de produtos e

processos inovadores cmpreen-

didos por pesquisadores que atuem

diretamente ou em cooperação

com empresas de base tecnológica.

Em sua segunda fase. o progra-
ma. segundo a professora Maria

Olívia de Albuquerque Ribeiro, che-

fe do Decon (Departamento de Di-

fusão do Conhecimento) tia Pape-

am. selecionou 25 trabalhos com

capacidade para receber financia-

mento entre a. (.1 propostas apre-

sentadas. Os proponentes iniciam

a partir de 29 de julho a entrega do

Evtec (Estudo de Viabilidade Técni-

ca, Econômica e Comercial) e o Pia-

M de Negócios, que os credencia

para recebimentodo beneficio.

A operacionalização do progra-
ma. baseia-se no apoio direto ao

pesquisador, xssociado a uma em-

presa já existente, ou em criação,

pelo financiamento de seu projeto
de pesquisa de criaçãode um novo

produto ou processo. São apoia-

dos. no âmbito deste programa,

projetos que estejam em fases que

precedem a comercialização.

Lançado no início de 2004. o

Pappe. segundo Olívia, constitui-

se em uma iniciativa articulada do

governo do Amazonas para possi-
bilitar a associação entre pesqui-
sadores e empresas, visando o de-

•envolvimento de prwlutos e pro-
cessos inovadores pano mercado.

A iniciativa de lançar este pro-

grama baseou-se no fato da ino-

vação tecnológica ser um instru-

mento essencial para o aumento

da competitividade das empresas,

em particular das de base tecnolo-

gica. As áreas prioritárias para in-

vestimentos são: energia, saúde,

biotecnologia, agronegócios e Fun-

doVerde-Amarelo.
Hoje a Fapeam apoia neste pro-

grama, 23 projetos sendo, dez para
o setor de agronegócios, quatro do

setor de saúde, utnadebiotecnolo-

gia, três de energia e cinco vincu-

lados ao Fundo Verde-Amarelo.

Com um investimento da or-

dem de RS . milbôes mie será de-

sembolsado até 200... o programa
irá disponibilizar neste ano cerca

de R$ 1 milhão para apoio à reali-

zação da primeira fase do projeto
no Estado, destinada ao Evtec (Es-

tudo de Viabilidade Técnica, Eco-

nômicaeComercial).
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A Pharmacos é uma das empresas de cosméticos efitoterápicos contempladas com o Pappe
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Programa visa inovação tecnológica
O programa visa oferecer incen-

tivos c oportunidades para que as

empresas de vertente tecnológica,

existentes ou em criação, e prefe-
rencialmente aquelas associadas a

incubadoras de empresas, desen-

volvam atividades inovadoras em

termos tecnológicos (PD&E) deim-

pacto comercial ou social. Outra fi-

nalidade é possibilitar que empre-

sas de base tecnológica se associem

a pesquisadores em projetos volta-

dos para inovação tecnológica.

Outra intenção do Pappe no Es-

tadoéestimularodesenvohin.ento

de inovações tecnológicas e, ao

mesmo tempo, viabilizar uma mai-

or aplicação prática de pesquisas
realizadas com o apoio das agên-

cias de fomento; contribuir para a

criação e o fortalecimento de uma

cultura que valorize a atividade de

pesquisa, desenvolvimento e ino-

vação em ambientes empresariais,

propiciando um aumento noespa-

ço de atuação profissional para pes-

quisadores das diversas áreas do

conhecimento científico.

Delfim Netto
Filosofando sobre a crise política, o deputado federal e ex-

ministro Delfim Netto, declarou: 
"Essa espécie de catarse

aristotélica a que estamos assistindo não levará ao caos, mas

à sua própria superação com a purgação dos agentes e da so-

ciedade". Oxalá, o prognóstico de Delfim se realize e não

cheguemos a enfrentar uma crise institucional, o que seria

catastrófico para o país.

Esta coluna é publicada às auartas, auintas e sextas-fei-

ras e é elaborada sob a coordenação do economista
Ronaldo Bomfim

tollow-up@cleam.com.br

mil

é a média que cada em-

presa Io cal participante
do projeto irá receber

nos próximos 24 meses

para investir em pes-

quisa e desenvohimen-

to de produtos e pro-
cessos ino\radores.

() pappe visa, entre outras ações, contribuir para o

fortalecimento de uma cultura que valorize a ativi-

dade pesquisa, desenvolvimento e inovação em

ambientes empresariais, propiciando um maior

espaço na atuação dos pesquisadores.

PRÊMIO
FINEP
A empresa amazonense Phar-

maços e Cosméticos Ltda foi uma

das vencedoras do Prêmio Finep de

Inovação Tecnológica 2004 - Região

Norte, na categoria pequena em-

presa. A indústria atua há três anos

no mercado de plantas e ervas

medicinais: fitoterápicos e fitocos-

méticos. Terceira mais importante

em seu segmento, conta com .SI

produtos, dos quais cinco foram

desenvolvidos pela própria empre-

sa. Seus principais produtos são o

antiinflamatório reumatgel. o sa-

bonete íntimo de crajirú. o óvulo dc

crajini e a parafina bronzeadora

com óleodeurucum.

No Amazonas, foram premiadas
também a Siemens Eletroeletrôni-

ca, na categoria produtos, e a Ge-

nius Instituto de Tecnologia, na ca-

tegoria instituição de pesquisa. 0

empresário Schubert Pinto, proprí-
etário da Pharmacos, é um dos be-

neficiários do Pappe.

ATENDER

INDÚSTRIA
0 projeto de Schubert aborda o

cultivo orgânico de plantas mediei-

nais amazônicas certificadas, vincu-

lado à empresa Ajuri Florestal Ltda.

Assim, o empresário e pesquisador

pretende suprir a demanda indus-

trial de espécies usadas em fitote-

rápicos e fitocosméticos, uma vez

que o mercado no Amazonas é de-

pendente do extrativismo, além de

gerar alternativas econômicas para o

interior do Estado.

Pesquisadores a serem beneficiados
F.vandro de Araújo Silva até 29 de julho de 2005
|orlene de Souza Marques até 29 de julho de

2005
** Aidson Ponciai-o Dias até .1 de agosto de 2005

Ariane Mendonça Pacheco até .1 de agosto de

2005
** Carlos Edwar de Carvalho Freitas até.3 1 de agosto

de 2005
** Cíntia Rodrigues de Souza até 31 de agosto de

2005
+ Claudete Catanhede do Nascimento até 31 de

agosto de 2005
Estevão Vicente Cavalcanti Monteiro de Paula até

31 de agosto de 2005
** Francisco Célio Maia Chaves até 31 de agosto de

Lavanderia

Moníte Moria
Atendemos em domicilio

Fon..: 3228-9800/ 9156-3017

i-l^_!^L

2005
Manoel Pereira Filho até 31 de agosto de 2005
Mana Ivamerine santos ue uiiveua aié 3Í ue

agosto de 2005
** Nilson Luiz de Aguiar Carvalho até .31 de agosto

de 2005
Nilton de Souza Campeio até 31 de agosto de

2005
Schubert Pinto até .31 de agosto de 2005
Antônio Mário Ribeiro de Arruda até .30 de setem-

bro de 2005
Bruno Adan Sagratzki Cavero até .30 de setembro

de 2005
** Izabel Cristina Campos Tirolli até .30 de setembro

de 2005
Cícero Ferreira Fernandes Costa

Filho até 31 de outubro de 2005
Edileno Moura até .31 de ou-

tubro de 2005
Ricardo Uchôa de Oliveira até

3 Ide outubro de 2005
Aldenir Ferreira Alencar até 30

de novembro de 2005
Ângela Líbia de Melo Pereira

Cardoso até 30 de novembro de

2005
Vicente Lucena Júnior até 05 de

dezembro de 2005

Lavagem a secol
Tratamento anti-ácaro!

| Somos especializado*
¦ em serviços de:

: a Estofados de couro e tecido; I

| /Automóveis;
'Cadeiras

: ^Colchões.
/Lanchas;

; / Persianas.

: • Tapetes e carpetes.
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Macarrão nacional será
consumido no exterior
Incremento da exportação do produto deverá ficar em torno deR$ 1,2mrihao

A Abima (Associação Brasi-

leira das Indústrias de Massas

Alimentícias e a Apex Brasil

(Agência de Promoção de Expor-
tações e Investimentos) fir-

maram ontem convênio para

promover as exportações de

macarrão brasileiro. 0 projeto

prevê investimento de mais de

R$ 1,2 milhão pela iniciativa pri-
vada e governo federal

Há no país 54 empresas

nesse setor, das quais nove par-
ticipam do projeto A meta de

vendas externas dessas empre-

sas, para os próximos 12 meses

é de US$5,7 milhões.
"Estamos iniciando um pro-

jeto com um setor que hoje é o

terceiro maior produtor de ma-

carrão do mundo, que tem tec

nologia e produtos compatíveis
àqueles internacionais, àqueles

já reconhecidos", disse o presi-
dente da Apex Brasil, Juan Qui-
rós. De acordocom ele. oobjetivo

é expandir os produtos no mer-

cado internacional. 
"Com este

trabalho, escolhemos alguns se-

tores (mercados), principal-
mente a África, a Flórida, nos Es-

tados Unidos, e a América La-

tina", informou.

INCENTIVO A
NOVOS PRODUTOS
O convênio pretende assegu-

rar níveis de qualidade, de preço,
de volume e entrega compatíveis

com os principais produtores
mundiais e incentivar o desen-
volvimento de novos produtos.

"O 
que nós sentimos é que fal-

ta a esse setor uma cultura ex-

portadora, e o nosso projeto vem

com a possibilidade da capaci-

tação, sensibilização e preparo
dessas empresas. Vale lembrar

que tudo que é produzido hoje é

praticamente consumido no Bra-

sil". observou o presidente.
0 Brasil é o terceiro maior

produtor mundial de macarrão,

com um volume anual de mais

de um milhão de toneladas. Em

2004 foi registrado nm cresci-
mento de 213% nas exportações
brasileiras de massas alimentí-

cias em relação a 2003. No ano

passado, o Brasil exportou 6.000
toneladas de macarrão e faturou

US$ 6 milhões. Para Quirós, en-

tretanto. este é ainda um número

muito baixo.

VOLUMES
SUPERADOS
"Esperamos 

que, com a nossa

prospecçáo no mercado, ter de-

finido o mercado-alvo e que pos-
samos atingir não só a meta de

USS 5,7 (específica para as nove

empresas do projeto), mas tam-

bém superar os volumes de ex-

portação de 2004", enfatizou. A

meta do país para 2005 é expor-

tar 8.000 toneladas de macarrão.
"O 

primeiro quadrimestre
deste ano já demonstrou
crescimento real, que pode ser

potencializado com um tra-

balho institucional", acrescen-
tou Eliane Kay, diretora-presi-
dente da Abima.
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Massas tiveram alta de 213% em 2004 se comparado a 20o;<

Norte e Nordeste participam com 24% da produção
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O presidente da Apex Brasil. Juan

Quirós. explicou que as regiões Norte e

Nordeste representam 24 % da pro-
dução de macarrão no Brasil. 

"A

massa consumida hoje no Brasil é de

primeira linha, a tal ponto que nos

descobrimos os países que estariam

dispostos a receber nossos prtxlutos.
Para isso, estamos elaborando um

planejamento estratégico de mar-

keting para criar uma imagem de

qualidade desse produto para o mer-

cado externo. A partir de agora as em-

presas terão oportunidades de partici-

par das principais feiras internacio-

nais para mostrar seu produto e, ao

mesmo tempo, diminuir o espaço en-

tre produção final e o consumidor fi-

nai",acrescentou Quirós

SETOR EM
ASCENSÃO
O setor de massas brasileiro não

tem histórico contínuo de expor-

tações. Embora hoje em ascensão, no

passado seus negócios com outros

países foram pequenos, atendendo

principalmente a oportunidades pon-
tuais e demandas isoladas. Seu poten-
ciai. no entanto, embasa e justifica as

metas de abertura e consolidação de

novos mercados internacionais para o

setor, estabelecidas noconvênio.
"O Brasil tem tecnologia equi-

parável aos grandes exportadores de

macarrão do mundo, além de contar

com pmfissionaisde primeira linhae

ingredientes de excelente quali-
dade".disseQuirós.

"Atributos como estes associados
a um investimento focado e de longo

prazo serão traduzidos em resulta-

dos consistentes. O Brasil, país que
se orgulha de suas fortes origensita-
lianas, será conhecido também por

seu macarrão", complementou
No âmbito do convênio haverá a

capacitação comercial e certifica-

ção das empresas produtoras de

massxs. elaboração de um planeja-
mento estratégico de marketing pa-
ra o setor, promoção, divulgação e a

participação dos empresários em

feiras e eventos internacionais.
"Nosso 

principal objetiv o é explorar

as possibilidades de exportação,
buscando a inserção do macarrão
brasileiro no mercado mundial",
afirmou Eliane Kay. diretora presi-
denteda Abima.

MODERNIDADE

Aliada à capacidade

produtiva já instalada,
as indústrias brasileiras
contam com um dos

parques fabris mais

modernos do mundo,

com um programa dc

auto-regulamentação

que prioriza o aprimo-
ramento tecnológico.

LÍDER DE
MERCADO
A Itália é o maior pnxiutor de

massas do mundo, com um volume

anual de mais de 3 milhões de tone-

ladas. Os Estados Unidos ficam ent

segundo lugar, com uma produção
de 1.165 milhões de toneladas

O mercado italiano também
ocupa o primeiro lugar em con-

sumo de massas no mundo com 28

k$per capita por ano. O segundo
lugar é ocupado pela Venezuela

(12,7 cano), terceiro pela TXinísia

(11,71' ano)
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Associação oferece suporte ao setor
A Abima (Associação Brasileira

das Indústrias de Massas .Alimen-
tícias) foi fundada em 1984, de-
vido à necessidade da existência

de um órgão setorial da indústria,

para dar suporte aos fabricantes
de massas alimentícias.

A associação é a entidade que re-

presenta, em todo o território na-

cional. fabricantes de massas ali-

mentidas, que compõem 80% do

mercado nacional, com uma pro-
dução de 1 milhão de toneladas ao

ano. faturamento de R$ 2,8 bilhões

e geração de cerca de 25000 em-

pregos diretos.
A associação é composta por

54 associados e coloca rigorosa-
mente em prática os seus obje-

tivos. obtendo para o segmento as

vantagens da credibilidade que
conquistou perante a opinião pú-
blica e ao mercado.

A principal preocupação da as-

sociação está com a qualidade do

produto produzido e oferecido ao

consumidor final.
Dentre os ideais traçados pelos

associados da Abima estão, priori-
tariamente. o incentivo à melhoria

técnica e o fortalecimento econô-
mico da indústria de massas ali-

mentidas no Brasil, a promoção ao

aumento do consumo per capita,

por meio da conscientização do

consumidor final e o fomento a es-

tudos e pesquisas sobre massas ali-

mentidas no país a fim de con-

tribuir de forma a assegurar uma

legislação adequada às constantes

evoluções tecnológicas.

MERCADO
INTERNACIONAL
A .Apex Brasil (.Agência de Pro-

moção de Exportações e Investi-
mentos do Brasil) trabalha para
ampliar o número de empresas e

diversificar os prtxlutos brasileiros
no mercado internacional.

Sua meta é identificar setores es-

tratégicos para ações governamen-
tais coordenadas, visando o aumen-

to sustentado das exportações.
A Apex Brasil executa cerca de

200 projetos em todo o Brasil em

parceria com organizações pú-
blicas e privadas, contribuindo

para o desenvolvimento das em-

presas, em especial as de peque
no e médio porte.

Atuando com entidades repre-
sentantes de 48 setores da indústria
e serviços e com os governos esta-
duais. a Apex Brasil utilizaoconceito
ampliado de promoção comercial
abrangendo desde treinamento e ca-

pacitação em gestão de comércio e\-

terior, adequação de prtxlutos e pro-
cessos, até a ação direta no mercado
internacional, promovendo produ-
tos brasileiros em feiras e exposições
e organizando missões empresa-
riais e encontros de negócios no ex-

terior e no Brasil.
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Lâmpadas e Luminárias de todos

os tipos e para todos os fins.

Variado estoque de produtos das linhas:
o™ pHlUPS, SIEMENS,0SRAM, PIAL,

# TELEMECANIQUE, ACE, PIRELLI,

CENIAR, E OUTRAS.

f 232.2195 • 232.1240
I; ,„,. 232.1983

A\ o Av. Joaquim Nabuco, 2025
^ © Centro-Manaus
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A Faced abre inscrições, para os cursos de pós-graduação 
"Lato

Sensu" em Metodologia de Ensino Superior e Supervisão Educa-

cional. ,
Os cursos são voltados aos diplomados com licenciatura plena ou

bacharelado devidamente reconhecido peio MEC para o primeiro e li-

cenciatura plena em pedagogia, com função de coordenador

pedagógico, para o segundo curso.

Local - Campus Universitário da Ufam - ICHL

Informações - 3647-4398.

Investimento - 
gratuito
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'Palestras sobre tecnologias destinadas à construção civil e

apresentadas por técnicos de entidades como Eternit s/a, Associação

Drywall, Maccferri, Lwart Proaasfar.

O evento tem o patrocínio do Sinduscon Amazonas com inscrições

gratuitas via internet.

Informações: Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil

no Amazonas)
Informações - (92) 3622-6525,3622-1529 e 3633-1691

Inscrições - www.piniweb.com/mailing/roadshow/index.asp

Horário-14h
Local - Auditório Gilberto Mendes de Azevedo, a avenida Joaquim

Nabuco, 1.919 Centro, prédio da Fieam.
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ELIAS MATTOS DASILVA

Concepção de líder ou
estrategista. Onde
você se encaixa?

Desejamos um dia feliz à você leitor(a). razão maior das motivações
que nos levam a dedicar momentos de reflexões e inspiração na cons-
trução desta coluna.

Esta semana, centramos nossos esforços num tema muito em pauta
nas grandes corporações por este mundo a fora, quanto ao que se pres-
creve em bom português, a concepção do que deveria ser o papel de um
líder. Já de cara, se percebe que o líder contemporâneo sofre pressões
de toda ordem. Segundo a revista Você S.A,. uma pesquisa recente evi-
denciou. através de um estudo publicado nos Estados Inidos, de-
teclando sete perfis dos líderes nas empresas de vanguarda. As grandes
companhias em tempos de modernidade, buscam perfil de um líder

que certamente não se consegue encontrar facilmente no mercado. Al-

gumas vezes este tal líder é construído nos muros da própria corpo-
ração através de experimentos, porvez.es. nada confortáveis. Aproveita-
mos o ensejo para convidá-lo a uma viajem conosco para ver em que
perfil você se enquadra. Na bagagem ponha bastante isenção e aprovei-
te as reflexões:

Perfil dt) líder expert
Sua característica precípua é ser racional, exercendo sempre o con-

trole sobre todos, por conta de seu conhecimento vasto, intelectualida-
de à flor da pele. Tem mania de perfeição, mas é também aberto conti-

" nuamente ao aprendizado e estimula seus subordinados a seguirem
seus passos. O seu ponto fraco é externar claramente dificuldades em
ouvir seus liderados, por isso sofre boicotes, retaliações por partede sua
equipe. Por vezes é taxado de frio. insensível, entre outros "elogios". Es-
te líder representa 38% da pesquisa.

¦

C) líder empreendedor-realizador
Utiliza o foco de seu espírito empreendedorista nas estratégias da

companhia, sempre atento as demandas de seu mercado, busca a lodo
custo se informar sobre xs novas tendências econômicas que o cenário
descortina. Seu ponto forte, se é que podemos assim dizer, é obcecado
em cumprir metas previamente estabelecidas, não muda uma vírgula
sem consultar o planejamento estratégico. Destaque para o item valo-
rização de seus liderados, pois tem equilíbrio, sabe dar e receber feed-
back. reconhece e verbaliza com louvor o desempenho de sua equipe.
Mas contraponto as siras qualidades, é um líder que usa de pragmatis-
moecomissoinibeacapacidadecriativadesuaequipe. Este representa

30% da pesquisa.
I —-in —

() líder diplomata - catalisador
É negociador por excelência, espécie4e pára-raios. catalisador de

conflitos. Um tipo raro no mercado, o famoso apaziguador. mais conhe-
cidocomo juiz de paz. f~vi"a_ todo cilsto o confronto entre chefes é su-
bordinados. lm ponto positivo e destacável de sua personalidade é o

poder de persuasão e o carisma que exerce sobre sua equipe, manten-
do-a coesa, harmônica na medida do possível. Um aspecto tido como
negativo de sua conduta é a lentidão com que toma suas decisões, de-
monstrando preocupações excessivas quanto ao que poderá gerar in-
satisfação aos seus pares, sofre antecipadamente, por receio de desa-

pontá-los. E representa 12% da pesquisa.

1 ider alpinista- individualista
0 denominado de alpinista da corporação. Todas as suas ações estão

voltadas a um fator chamado promoção. O ponto alto de sua personali-
dade é possuir uma percepção diferenciada e apurada para a abertura e
exploração de novos nichos de mercado. Seu ponto fraco são as "ma-

nias" de canalizar todos os esforços da equipe para sua autopromoção.
Segundo a pesquisa, este tipo de comportamento representou 10% da
abordagem feita.

Líder oportunista 
"apagador 

de incêndios"
Do tipo que deseja tirar vantagem de tudo e de todos. Espécie de ego-

cêntrico, manipular de idéias, autoritário, vive o transtorno do mal-hu-
mor, hoje está bem. amanhã sai de perto. Faz. questão de ser identifica-
do como defensor da "lei de Gerson", primeiro eu, segundo eu.. Um

ponto que não podemos nomear como sendo positivo, pelo fato de se

destacar como um excelente "apagador de incêndios". É visto como
imediatista, pois detesta planejar, se organizar, fazer previsibilidade,
consultar sua equipe, nem pensar. Pois sente-se ameaçado por seus

colegas mais próximos. É inseguro na tomada de decisão, tem poucas
chances de sobreviver no mercado competitivo, sua empregabilidade
se aproxima de zero. Este tipo representa 5% do estudo pesquisado.

Estrategista-orientador
Demonstra um alto grau de eficiência no quesito comunicação, pois

se configura como um hábil e excelente orientador da equipe que está

sob sua liderança, pois acredita que as mudanças são uma constante.
Portanto busca incessantemente pela informação atualizada. Mantém

sua percepção sempre aguçada para vislumbrar tendências e propor
transformações. Embora haja um fator de extrema negatividade. se

constitui em um paradoxo. Ao mesmo tempo em que se preocupa com

as mudanças, as resiste, e não consegue estabelecer uma relação dura-

doura de amizade com qualquer pessoa que julgue mais inteligên-

te"que ele. Este representa 4% da pesquisa.
I m——m—mm—***—**^***m*-^--*-***-***m-***mmmm——m———————

Líder Alquimista- sabe usar de versatilidade
Uma espécie de líder que compõe outras habilidade e competências,

sua linguagem é de fácil entendimento, conseguindo lidar adequada-

mente com a resolução de vários tipos de conflitos ao mesmo tempo.

Em suas práticas diárias demonstra grande capacidade em lidar com as

prioridades de companhia para alavancar resultados mais imediatos,

mas ao mesmo tempo não perde de vista as prioridades de longo prazo.
Entretanto, a despeito de sua enorme versatilidade e garra para

solver dificuldades e transpor desafios, é também intolerante com

aqueles subordinados que não conseguem acompanhar seu ritmo de

trabalho. Ainda bem que este tipo representa apenas 1% da pesquisa.
Assim, acreditamos que o líder de excelência é aquele que põe sua con-

fiança em Deus, conquista seus liderados e demais clientes internos to-

dos os dias. Até a próxima semana.
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As vendas de computadores têm se mantido num patamar elevado pelo fato das facilidades de pagamento no crediário

Vendas de computador
devem crescer em 30%
Um dos filões deste comércio é a montagem das máquinas ao gosto do cliente

Esta coluna é publicada às puartas-feiras e é elaborada
sob a coordenação do consultor de empresas em Ma-
naus. Região Norte e São Paulo, palestrante, psicólogo

mestrando em educação.
ellas.mattos@uol.com.br

Max Castro,
especial para o ^tf

.As lojas de informática de Manaus
estimam para este ano crescimento
entre 20% a 30% na venda de produ-
tos do segmento com uma maior saí-
da para as máquinas de configuração
básica, voltadas parausodoméstico.

De acordo com o vendedor da loja
lnfo Store. Norton de Sá, há uma ten-
déncia cada vez maior no aumento

das vendas de computadores e aces-
sórios. devido principalmente à pre-
sença cada \e/ maior da informática
na vida das pessoas. Esta tecnologia
está em evolução constante e o mer-
cado tem fabricado equipamentos
ainda mais modernos e a custos mais
acessíveis, inclusive disponibiliza-
mos máquinas de configuração bási-
ca com preços a partir de RS 1.591)".
comentouofuncionário.

I )e acordo com o vendedor da lnfo

Store. a procura por acessórios de in-
formática também tem tido aumento,

principalmente graças à redução do
custo destes aparelhos devido a essa
demanda. "Vs 

pessoas têm procurado
muito esses acessórios' para melho-
rar ainda mais suas máquinas, tendo
umamaior saída asvvebcamsquecus-
tam numa faixa de R$ 70aR$ 200. eos

gravadores de DVD que custam em
tomo de R$285", Informou, ressal-
tando que ultimamente esses apare-

E mais ou
menos

uma Ferrari
com desconto^ Ai%/

30%de

Agora toda esta economia chegou ao seu bolso:

publicações legais com 30% de desconto sobre o menor

valor cobrado pela concorrência.

Uma ótima notícia para você e a sua empresa.

Assim, na próxima vez que você precisar fazer a publicação

de balanços, atas, editais, avisos, etc, Faça economia:

publique aqui!

am* 's ______W\W \W^_________* ^ * 'íMÊh:m^^a^^A^^^y^^^M ^^T 
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lhos têm se popularizado muito", afir-
mou Newton.

Outro atrativo que tem levado as

pessoas a adquirirem computadores
são as facilidades que as lojas têm dis-

ponibilizado. Segundo Newton, a lnfo
Store tem planos de pagamento em
até seis vezes sem juros no cartão de
crédito, além de diversas promoções.

Tentamos facilitar para o cliente ad-

quirir o produto que deseja", asse-

gurou ovendedor.

Configuração

personalizada
Uma das apostas do comércio

de informática local é a monta-

gem de microcomputadores sob
medida para o cliente.

Segundo o gerente da Phonica
Microcomputadores, José Teixei-
ra, esse tipo de serviço -ainda de
maneira tímida- vem crescendo
nos últimos anos. graças à neces-
sidade que alguns consumidores
encontram em ter uma máquina
configurada para realizar traba-
lhos mais específicos.

Teixeira disse que as vezes o
usuário precisa de algum detalhe
a mais na sua máquina para que
possa rodar um jogo muito pe-
sado, por exemplo, ou desem-

penhar alguma outra tarefa que
exija mais potência do micro.
'Para suprir essas necessidades é

preciso fazer configurações sob
medida que variam conforme o
seu pedido", explicou.

CUSTO
MAIOR
Na opinião dejosé Teixeira, es-

se mercado não é voltado para a
•grande massa', principalmente
pelo fato deste tipo de computa-
dor custar até 40% a mais do que
os de configuração básica.

"0 nosso toco esta mais cen-
irado em públicos específicos co-
mo pesquisadores, desenhistas,
entre outros profissionais que
precisam de máquinas potentes
para desempenhar seu trabalho",
comentou o gerente.

MARCAS
DIVERSAS
Outro ponto que segundo Tei-

xeira intimida o grande público a
adquirir esse tipo de computador
é a utilização de softwares livres

pelas empresas montadoras.
"Preferimos trabalhar com o

Linux, por ser um software bom,
de fácil compreensão e que pode
ser adquirido gratuitamente, po-
rém as pessoas ainda estão muito
bitoladas no Windows e isso difi-
culta um pouco uma maior ex-

pansão de máquinas que o uti-
lizam no mercado", lamentou o

gerente da Phonica.
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Honda
inclui novas
motos no
mega plano
Mudança acontece neste mês e prevê
aumento no numero de contemplados

:
-77

Criaio para facilitar ainda mais o

acesso áis consumidores aos pro-
dutos Honda, o Mega Plano', origi-

nalmente desenvolvido pelo
CNHfConsórcio Nacional Honda)

para a aquisição das motocicletas

Honda Cl00 Biz e Honda CG 125

Fan, amplia sua atuação a partir
deste mês de julho para os modelos

da FamíliaCCi. Família Bros, CBX 250

TWisterellondaXR250Tomado.
Válido para consórcios com pra-

7.osdeW)e72meses.o"MegaPlano"
tem como grande diferencial o au-

mentii no número projetado de con-

templados a cada assembléia, que

passou de quatro para até 12 clientes

ao mês (se houver saldo comum do

giupo) Seg mdo dados do CN H, ape-

nas com os dois primeiros modelos

dispoimeis.o"Mega Plano 
"já repre-

senta cercade 22% das vendas men-

saisda empresa e a media de comer-

cializ.içào da Honda Cl00 Biz tam-

bém cresceu 22% após o lança-

1 nento do plano, em marçode 2005

Além da ótima performance de

vendas, as contemplações nas

primeiras assembléias estão na mé-

diade 15, com grupos obtendo até 18

contemplações, números bem su-

periores às 12 previstas inicialmente

e que impactam diretamente no vo-

lume de entregas de motocicletas

HondazeroquilômetropcIoCNH.
Empresa da Honda Seniços Fi-

-tanoeiros e líder de mercado no seg-

mento de consórcio no País. o Con-

sórcio Nacional Honda possui mais

de 6.000 grupos em andamento e

1.2 milhão de cotas ativas. Conside-

rado uma das principais vixs de

acesso aos produtos Honda, com

35% do total de vendas da Moto

Honda da Amazônia no acumulado

de 2005. oCNH registrou noano pas-
sado a marca histórica de 1.5 milhão

de motocicletas zero-quilômetroen-
tregues.

Há 24 anos no mercado e com

Opções de planos que abrangem toda

a linha de motocicletas e de automó-

veis nacionais da marca, o CNH pos-
sibilita ao cliente adequar a parcela
ao seu orçamento. Para saber qual

plano é ideal para cada perfil, é pos-
sível efetuar simulações, de acordo

com o produto e o prazo de paga-
mento. no site www.consorciona-
cionalhonda.com.br.

7. ____________________ _________kk _______¦—_____J

*** ^_______________r tFFWWFFtA-- ? ^ _____!^^^^______^____l JpmÚmWhEÊ*^'

\jjjjjjA_t_^ ^A *»\*FW: AmM

^^A-^WLwAZtil- m ___________ Af- *C 
' ^^^J tL '

\m \jfir_Er A

SL aY * m! ? \ ,

\\.*****.

SIMULADO

Petrobras treina

plano emergencial

em caso de acidente

*e
¦tm
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Consórcio Nacional Honda _^
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> Eduardo Ribeiro ? Costa e Silva , „,.,.„._,,,,»«
. Gf_ndi! Circirtar

\ Mrabm rcali/a hoje u partir
das 9h o simulado do MM (Plano

Ama/ónia). o plano de contingén-

cia para I região na Refinaria Isaac

Sahhá (Remai.). 0 objetivo desse

tipo de exercício é otimizar o com-

bate a situações de emergências

que en\ol\ am todas as unidades de

negikios da companhia, onde par-
ticipam do simulado o CDA (Centro

de Defesa Ambiental da Amazônia)

e outros órgãos de segurança e pro-
teçio ao meio ambiente como a

Capitania dos Portos. Corpo de

Bombeiros. Defesa Civil, o Ibama

(Instituto Brasileiro do Meio Ambi-

ente e dos Recursos Naturais Reno-

vivds), o Ipaam (Instituto de Pro-

teçio Ambiental do Estado do Ama-

zonas), entre outros.
O cenário criado prevê as conse-

qiicncias de um derrame de óleo.

na ocasião produzido com pipoca
sem sal e sem óleo. que seria cau-

sado pela colisão de uma balsa no

Porto de Manaus, seguido de incên-

dio. Serão treinados o combate ao

incêndio, a contenção do produto
derramado, o recolhimento e des-

tinacãodos resíduos.

TREINAMENTO

A Comunidade Vila da

Felicidade, situada no

bairro Mau.i/inho, re-

cebeu treinamento de

reabilitação de fauna

por parte da Petrobras

para participar do si-

mulado como colabo-

rad< >res no atendimen

to às emergências.

Fará parte do exercício o atendi-

mento encenado a quatro vítimas

envolvidas no suposto acidenu^

sem fatalidade. **

EQUIPE DE
EMERGÊNCIA
O exercício simulado visa ainda ^

a treinar as equipes de combate à

emergência da Petrobras para que
esteiam sempre de prontidão com

objetivo de zelar pela preservação
das instalações da Refinaria e do

meio ambiente.

C AM K__&__-_!
GOV* UNO FIDf*At

Ministério _e
Mina. e Energia

AVISO DE ADIAMENTO

Concorrência n° 083/05

A Companha Energética do Amazonas torna publico o adiamento pert.nente a

licitação em epígrafe por Conveniência Administrativa como segue Data para

eítttega e abertura das p.oposlas 19.08.05 ás 0.:00h. Informamos que após

suas alterações a CEAM convocara as empresas participantes para nova data

de abertura

DARIO PEREIRA RODRIGUES

Gerente do Departamento de Licitação e Contrato

Agora mais uma opção pra você. Tom crediário no DB

? D)alma Batista ? Paraíba ? Ponta Negra

? Educaridos ? Cidade Nova
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PRAZO

Empresas têm
até hoje para fazer
repasse do ISS
Os débitos que não forem quitados serão passíveis de multa

As empresas tomadoras de to Sobre Serviços de Qualquer também que encerra hoje o pra-
serviços têm até hoje para efetu- Natureza) retido na fonte duran- zo de entrega da DMS (Declara-
ar o repasse à Prefeitura Munici- te a primeira quinzena deste mês ção Mensal de Serviços) referen-

pai de Manaus do ISSQN (Impôs- de julho. 0 município lembra te ao mês de junho de 2005.

DETERMINAÇÃO
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A quitação dos débitos pode ser feita no prédio da Semef, que possui duas agências bancárias

(.(mforme a prefeitura,
estào obrigados a en-

t regar a (Declaração
Mensal de Serviços) as

empresas prestadoras
de serviços e contnbu-

intes substitutos do

ISS. O documento po-
de ser preenchido e en-

viado via internet

lis temos o reme
para você nào fcar

certo

(>s repasses não feitos até hoje

sofrerão, a partir de amanhã, multas

de 0,33% por dia de atraso e juros de

1% ao mês ou fração de mês calen-

dário. Ou seja. sempre que virar o

mês, ocorrerá a incidência de 1 % de

juros. Assim, a partir de amanhã já
há 1 % de juros e. no dia 1" de agosto,

passa a incidir mais 1%. totalizando

2%dejurose.acadadia l",maisl%.

Ml TIAS

W.K \TR\SO

O atraso na entrega da DMS pode
levar as empresas a pagar multa dc
cinco IFMs (Unidades Fiscais do

Município), a não-entrega. multa de

20 UFMs. Hoje uma UFM vale RÍ

49,37. A omisão da entrega é con-

statada em fiscalização da Semef

(Secretaria Municipal de Economia

e Finanças).

Estão obrigados aentregar a DMS

empresas prestadoras de serviços e

contribuintes substitutos do ISS

O documento pode ser

preenchido e enviado via portal da

prefeitura na internet (vvww.ma-
naus.am.gov.br) ou entregue em

disquete nos boxes da Semef nas

unidades de RACs (Pronto Aten-

dimento ao Cidadão) ou, ainda, no

CAC (Centrode Atendimento aoCon-

tribuinte ). situado na avenida

Joaquim Nabuco. esquinacomarua

Leonardo Malcher, no centro.

Para acessar e baixar o programa

para preenchimento da DMS, o

contribuinte deve acessar o portal
da prefeitura, clicar no link
"serviços fazei.dários", que se en-

contra escrito em amarelo abaixo

do link "serviços", no lado es-

querdo da tela. Ao clicar em
"serviços fazei.dários". na mesma

posição -lado esquerdo da tela- o

contribuinte vai encontrar o link
"Declaração Mensal ete Serviços". É

só clicar e baixar o programa.
Dúvidas sobre o preenchimento

da DMS podem ser sanadas pelo fo-

ne 3633-3452 ou nos endereços

eletrônico-- plantão fiscal.semef-

@pmm.am.gov.br,
fisc_cnd.semef(« pmm.a.gov.br.

No-breaks, filtros de linha,
módulos aterrados e estabilizadores.

TS SHARA UPS 500W
GELO - MONOVOLT

RAGTECH SAVE LINE
INTERACTIVE TRIVOLT
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RAGTECH SAVE LINE
INTERACTIVETRIVOLT

1200VA

MÓDULO ISOLADOR
ESTABILIZADO
ATERRADO MICROSOL
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SMS NET SENSATION
BLACK - 600VA

MONO E BIVOLT

SMS MANAGER NET ++
BEGE - 650 VA

MONO E BIVOLT

SMS MANAGER
NET++BEGE
1300VA
MONO E BIVOLT

SMS NET SENSATION
GELO - 600VA
MONO E BIVOLT
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(S: ?5) Murt€
Soluções e Conectividade

Xea Rua 06, n01, Cj. Castelo
Branco • Parque Dez

Fones: (92) 3236-0196 • 3236 7284
http://vwvwmult_.om com
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* RAPIDEZ, SEGURANÇA E
REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS.

PREÇO. PRAZO. QUALIDADE.
QUANDO VOCÊ UTILIZA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DA HEBRON TRANSPORTES E REMOÇÃO INDUSTRIAL,

TODAS AS VANTAGENS FICAM A SEU LADO. AFINAL JÁ SÃO 19 ANOS DE ESTRADA,
TRANSPORTANDO AS RIQUEZAS DA ZONA FRANCA DE MANAUS E FIRMANDO GRANDES PARCERIAS.

¦ •'em^^wi I _¦

• Transporta de contemer s e cargas am gerai
> Aluguel da caminhão baú

Armazenamento de contemer?
Hebron Express

M.KBOI.IM.IU IIIO,

WQN
Ammmsmsmmmt
-RANSPOJTTS \ HfMOCAO iWXiSTTrlA,
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TELECHEQUE

Inadimplência dos homens
é 6% superior à das mulheres
Pesquisa sobre crédito no varejo foi realizada durante os seis primeiros meses do ano, seguindo o Perfil do Inadimplente

Adiferença foi pequena, mas os

homens acabaram ficando à freii-
ledas mulheres no rankingde ina-
dimplència do primeiro semestre
de 2005 Segundo balanço do Per-
fil do Inadimplente feito pela Tele-
cheque, empresa especializada na

concessão de crédito no varejo, do
total de 2.605 consumidores con-
sultados com restrições de crédito
nos primeiros seis meses do ano.

53% eram do sexo masculino e
47% do feminino.

Entre as pessoas entrevistadas.

32% responsabilizaram o descon-

FINANÇAS

Do total de 2.605

consumidores com

restrições de crédito,

53° o sào de homens

e 47% de mulheres.

Descontrole nas ft-

nanças foi apontado

como um dos princi-

pais fatores de ina-

dimplència no país.

trole financeiro como a grande
causa da devolução de cheques

por insuficiência de fundos, se-
guido pelo empréstimo do nome e
do atraso salarial, ambos com
13% das respostas.

"A 
grande oferta de crédito

tem propiciado alto endivida-
mento dos consumidores, que
sem planejamento adequado de

gastos, sentem maior dificuldade

para honrar suas dívidas de lon-

go prazo", destacou José Antônio
Praxedes Neto. vice-presidente
daTelecheque.

Cresce valor de cheque devolvido
Outro fato verificado na pes-

quisa foi o aumento do valor médio
dos cheques devolvidos no Brasil,
uma vez que entre os meses de

janeiro e fevereiro 30% deles ti-
nham valor entre R$50 e R$99.
caindo para 27% entre março e
abril e 24% entre maio e junho.

Nesta faixa de valor os cheques que
geraram inadimplência representa-
ram 27% do total das devoluções no

primeiro semestre.

Já a devolução de cheques en-
tre R$100 e R$199, com mesma
média semestral (27%), tem
apresentado crescimento, segun-
do o levantamento.

Embora estável nas pesquisas dos
dois primeiros bimestres, nas quais
responderam por 26% do total dos de-

Devolução de cheques entre RS KKI e R$ 199, com

mesma média semestral (27%), tem apresentado

crescimento, segundo o levantamento. A maioria dos

consumidores inadimplentes é casada (49%), com

ensino médio completo (37%) e idade de 21 a 30 anos.

volvidos, esta faixa de valor passou a
ser responsável por 29% do montante
dedevoluçnes entre maioe junho.

Entre os segmentos, o maior alvo
da inadimplência no primeiro se-
mestre foram os postos de gasolina
(18%). Logo depois apareceram os
supermercados e as lojas de confec-

ções. empatados com 15%.
"Por 

isso, não surpreende o fato de

que _9% dos cheques devolvidos nes-
te período foram emitidos para paga-
mentoem uma únicaparcela. prática

bem comum nos segmentos de pos-
tosdegasolinaesupermercados.

Nestes seis primeiros meses do
ano, ainda segundo a Telecheque, a
maioria dos consumidores inadim-

plentes é casada (49%). com ensino
médio completo (37%) e idade entre
21e30anos(34%).

"O 
número de jovens inadim-

plentes tem crescido, pois o acesso
cia população aos serviços ban-
cários tem se iniciado cada vez
mais cedo", ressaltou Praxedes.
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Ofertas na hora de comprar são indicadores inadimplentes

Serviços são
aperfeiçoados

Há 11 anos no mercado, a
Telecheque é pioneira e líder no
mercado de verificação e garan-
tia de cheques do país.

Especializada na concessão
de crédito no varejo, vem aper-
feiçoando seus serviços para
que seus clientes possam ex-

pandir suas vendas e a oferta de
crédito a seus consumidores> '

com total segurança

O banco de dados da empresa
é alimentado por informações
fornecidas pelo Banco Central,

por mais de cem instituições
financeiras, pelos usuários do
sistema, pela base de dados da
Telecheque e por parceiros.

INFORMAÇÕES

VII -UZU.A.S

No banco de dados da Tele-
cheque são aproximadamente

309.5 milhões de informações
de mais de 50 milhões de emi-
tentes, atualizadas todos os dias

Atualmente, mais de 12 mil
usuários utilizam os seus sis-
temas em mais de mil municí-

pios do Brasil.

A empresa é associada à Abra-
cheque (Associação Brasileira
de Serviços de Informação, Veri-
ficação e Garantia de Cheques).
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Tem mais saúde e vive melhor.
Estar em boa forma é estar em sintonia com a vida.

A prática de exercícios físicos além de trazer

benefícios para a saúde, aumenta sua auto-estima

e, de quebra, ainda te deixa mais bonito.

^__________________________________r

ntre em forma
_ aproveite^

o verão.
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FRANQUIAS

Projeto de lei traz mudanças

para funcionamento do setor
* >rmas que regem o franchising serão analisadas pela Casa Civil na intenção de oferecer mais segurança ao franqueado

Um novo projeto de lei de fran-

quias está para ser encaminhado à
(lusa Civil. Seu objetivo é aumentar a

segu rançado setor, afirmou Patrícia

Mayana, consultora da Unidade de

Acesso a Mercados do Sebrae Na-

cional. A nova proposta modifica al-

guns itens da lei 8.9SS. de I994, o

que deve dar mais segurança ao

franqueado, avaliou a consultora,
Pela lei em vigor, um negado

pode ser transformado em franquia

logo após a inauguração da pri-
meira unidade. Na proposta, só se

transformaria em franquia depois

de dois anos de sua fundação e fun-

«namento. 

"Isso 
protege o fran-

eado, pois se considera que o

negócio que está sendo oferecido

como franquia teve um tempo de

maturação e de sucesso no mer-

. cado",considerou.
Além disso, hoje, o contrato não

explicita as condições de renovação

cia franquia. Com a nova proposta, as

regras para renovação devem, obri-

gatoriamente.estarnocontrato.
Outro item que se destaca como

mudança é o das redes interna-

cionais. 
"Hoje. 

essas redes podem de-

sembarcar no Brasil sem ter um

representante legal no país. Com a

nova lei. vão precisar de um procu-
rador para representação judicial",
disse.

•\ proposta trata ainda das fran-

quias de empresxs públicas de eco-

nomia mista. Segundo Patrícia, hoje

não há referência àfrojteuiados Cor-

reios ede postos BR. por exemplo.

Outro ponto é a sublocação de

imóvel. 
"Se 

uma franquia stihloca

para o franqueado um imóvel, a lei

atual não trata da questão. Na nova

lei, vai existir todo um procedi-
mento de como isso deve ser feito",

informou Patrícia.

PADRÃO I)E

Ql \lll)\l)l;

Se você quer vender produtos de

uma determinada marca conhe-

cida no mercado, mediante o paga-
mento de uma taxa, você pode estar

interessado em abrirumafranquia.

Na definição do Novo Dicio-

nário de Economia', de Paulo San-

droni, se trata de comercializar

produtos ou serviços, utilizando

uma marca e operando dentro de

um padrão de qualidade. Em tro-

04
redes operando

no Brasil, com 59 mil

pontos de venda ou de

serviços revelam que o

sistema de franquias é

um negócio promis-
i sor, com geração mé-

dia de 30 mil empre-

gos por ano no país.

ca, o franqueado paga uma taxa de
utilização ao franqueador.

A palavra nãoé muito conhecida,

mas, com certeza, você já viu mui-

tas delas pelas áreas comerciais de

sua cidade. Toda vez que algum em-

presário aluga uma marca para ven-

der um produto ou serviço está par-
ticipandodeumafranquia.

Com um faturamento anual de

RS 32 bilhws.osistemadc franquias

representa hoje 1,7% da soma de tt*

das as riquezas do país. o chamado

PIB (ProdutoInternoBmto).
E o setor ainda cresce: teve expan-

sãode9%noanopassadoe.paraeste

ano, projeta-se um crescimento de

10%. Os números são da ABF (Asso-

ciaçãoBrasileira de Franchising).

SIXTONO
RWKING
Ao contrário do que se pensa,

90% das franquias são nacionais,

(leram, em média. .30 mil empregos

diretos por ano e são pelo menos

8(W redes operando no país, com 59
mil pontos devenda ou de serviço.

Mundialmente, o Brasil é o sexto

colocado nesse mercado. Na sua

frente estão Estados Unidos. Japão.
China. Filipinas e Canadá.

Para Ricardo Toledo de Camar-

go, diretor-executivo da ABF, este é

um mercado vantajoso e mais se-

guro que o do empreendedor indi-

vidual. Toledo explicou que, en-

quanto uma empresa conven-

cional tem uma taxa de sucesso de

45%, o índice de fechamento de

empresas franqueadas é de apenas

2.3% ao ano.
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Negócios de franquia movimentam cerca de 2% do PIB brasileiro, com faturamento em torno de R$ 32 milhões anuais

Interessado deve fugir das armadilhas
"Naturalmente, 

que o investi-

mento na franquia é muito mais se-

guro, em função de toda a estru-

turação que a empresa tem que ter,

de toda a assessoria prestada ao

franqueado", afirmou Ricardo

Toledo de Camargo, diretor-execu-

tivo da ABF.

A média de retorno do invés-

timento é de dois a três anos. Se--^

gundo dados da ABF. a média de

retorno do investimento é de 1-t a

36 meses.
No entanto, para que o retorno

seja o previsto. Toledo de Camargo

alerta que o interessado em abrir

uma franquia deve levantar quanto
tem de capital para investir inicial-

mente menos de i(ft> do valor total

do investimento
"Com 

as taxas que nós temos

no Brasil, se financiarmos mais

que 30% do valor total do investi-

mento. o retorno e a possibilidade
de ganhos mensais ficam muito

complicados. Al taxas são muito

altas e não propiciam retorno ao

negócio no nível dev ido", ressaltou

Toledo de Camargo.

ALGUMAS

EXCEÇÕES

Em meio a tantos números po-
sitivos. há algumas exceções. Uma

delas é Joaquim Francisco, dono de

algumas franquias para revelação

de fotografia no interior de São

Paulo. Ele próprio aponta algumas

dicas de como evitar problemas no

No entanto, para que o retorno seja previsto, o

presidente da ABF, Toledo de (/amargo, alerta que
O interessado em abrir uma franquia deve levantar

quanto tem de capital para investir inicialmente
menos de 5()" o do valor total do investimento.

investir, ter um risco, mas ter as

contrapartidas prometidas nos

contrato com a empresaque cede a — contHto*<le franquia, Caso con-

marca -o franqueador.

Joaquim Francisco é um caso de

empresário que adquiriu uma

franquia, mas não obteve sucesso.

Joaquim processa a empresa que
concedeu sua franquia por não ter

realizado todas as contrapartidas

que prometia, em termos de asses-

soria e ofertas, ou seja. o fran-

queador não cumpriu a sua parte
no contrato.

Para fugir dessas e outras arma-

dilhas, Joaquim dá algumas dicas

para quem está entrando numa

franquia. 
"É 

um negócio vantajoso,

se você tem uma marca forte por
trás de você, se tem uma situação

de parceria",garantiu."Tem 
de ter o negócio, trabalhar.

trario. mce nao consegue girar o

seu negócio", aconselhou.

Para não se sentir só ao tocar o

empreendimento, quando o fran-

queador não oferece o apoio ne-

cessário. Joaquim disse que é

preciso buscar informações so-

bre o relacionamento da rede

com outros franqueados.
"Deve 

ouvir outros franqueados

Tem que ver números e lojas do ne-

gócio em si. não se fiar apenas nas

palavras do franqueador e desço-

brir o prazo de retorno do investi-

mento", assegurou.

Joaquim também aconselha a
"ouvir franqueados daquela e de

outras marcas, porque determi-

nadas situações que estejam acon-

tecendo numa marca podem não

estar acontecendo na outra".

SEGI IR

VLEI
A melhor maneira de fugir da ar-

madilha é se guiar pela lei. Conhe-

cer a lei e saber o que é preciso exi-

gir. 0 alerta de Patrícia Mayana,

consultora da l nidade dc Acesso a

Mercados do Sebrae Nacional é pa-
ra os interessados em abrir uma

franquia 
"Além 

disso, exigir tudo

aquilo que a legislação diz que o

franqueador tem que fornecer ao

franqueado", acrescentou.

De acordo com a consultora, a

Lei da Franquia Empresarial

(8955 94) é a única sobre o tema. É

simples, de fácil entendimento e

obrigatória para quem quer abrir

uma franquia.

Perfil do franqueado tem de se adequar às exigências da marca
Entre as exigências ao franquea-

dor estabelecidas na lei, está o forne-

cimento de um documento chama-

do Circular de Oferta de Franquia.

Esse documento informa ao interes-

sado tudo o que o dono da rede lhe

oferece, como assistência, consulto-

ria de campo, treinamento de pes-
soai.oferta de manuais.

" 
É importante que o potencial fran-

queado conheça a lei que rege o siste-

ma de franquia no Brasil e trata dos di-

reitos e obrigações do franqueador e
(^^^•Vr}^<.r•'•P'^_^^r*,, Hlcrp

Segundo ela, 
"na 

circular obrigató-

ria, o franqueador aponta o balanço e

demonstração financeira da rede, o

nome fantasia, se tem pendêncixs ju-
diciais. o perfil do franqueado ideal,

taxas que vai cobrar, as questões relati-

vas ao investimento inicial, se o benefi-

ciário vai ter exclusividade de atuação

em uma detemiinada rua ou cidade,

se dará supervisão de rede, treina-

mento de funcionários, se vai ajudar

naescolhado ponto".
Segundo Patrícia Mayana. algumas

franquias exigem " rwwnrhimpntnrtp

um questionário para identificar se o

potencial franqueado se encaixa no

perfil buscado pelo franqueador. O

passo seguinte é a assinatura de um

pré-contrato. qi ie é opcional.

Posteriormente, vem o contrato,

que deve refletir os dados que estão na

circular de oferta. 
"Algumas 

franquias

celebram um pré-contrato para evitar

espionagem, a ação de alguém que es-

tejainvestigandoarede". afirmou.

Patrícia Mayana considera impor-

tante conhecer a lei, para que o inte-
r(«;>;'i(lon__>;>;'ii(lpntifirarseonet?ócioé

uma compra de franquia ou um licen-

ciamento. Ela disse que. enquanto a

franquiaéreg|dapdald8.955/941oli-
cenciamento segue o Código de Pro-

priedade Industrial.
"A 

Le Postiche é um caso de licen-

ciamento. Enquanto na franquia há

procedimentos padronizados que de-

vem ser seguidos por todos os fran-

queados, no licenciamento há maior

llexibilidade para fazer alguns ajustes.

São licenciados o produto, a marca, o

seniço. A franquia, além de licenciar

isso tudo. fornece si morte de modelo

de gerenciamento de administração

daquela rede. de relacionamento com

odiente".explicou.

Segundo a advogada Iara Ávila,

técnica da Unidade de Orientação

Empresarial, os maiores problemas

que afetam um franqueado brasi-

leiro são a faltade informaçãoe a falta

de leitura do contrato de franquia.

Além disso, quase sempre não é feito

um planode negócio.

Segundo Iara. algumas dicas são

fundamentais para não assinar um

contrato enganado. Para ela. é es-

sencial buscar a ajuda de um advo-

gado, bem como ler todo o contrato.
"Geralmente, eles são extensos,

tendem mais para o franqueador

que para o franqueado, são contra-

tos de adesão e, dificilmente, você

muda alguma cláusula", disse.

0 Sebrae orienta que os interessa-

dos na escolha da franquia visitem al-

guns franqueados, a fim de saber co-

mo é o atendimento do franqueador.

O serviço é prestado por meio da rede

de agências e balcões da entidade o 1

pelosite www.sebrae.com.br.

Lí ¦ ¦
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FERREIRA
Aceitamos cartões Credicar e Visa

Braticamos
los menores
preços!

Srs. Empresários, Industriados
e povo em geral, venham

conferir nossos preços.

Formicas nacionais - 3,08 x 1,25 x 0,8
brancas tx, brilhante

ovo, marfim claro e cinza claro tx,

brll, outras cores lisas tx, brilhante,
decorativas: madeiras, granitos etc,

text - brilhante
Temos: MDF, laminados Italianos,
llnhelros, radica e outros, preços

sem concorrência!

Promoção permanente de formicas,
compensados naval e decorativos do Paraná

Laminados (mogno, cedro, cerejeira)
Chapa brilhante (fórmica)
Chapa texturtzada (fórmica)
Compensados comuns de Io
Chapa Compensada 4mm
Cedro naval
Treliças - 2,00 x 20 x 80 cm
Chapa compensada comun
Colage naval

Rua Teresina, n° 193 - Adrianopolis, a dez passos da Maceió
^T^^a^*kW#^cm^*«J^^^4y^^gKy^y^y^^
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HIDRELÉTRICA

Instituto apura denúncia de
invasão na cidade de Lábrea
Operação contará com participação áe 56 homens, incluináo Policia Feáeral, IBGE, Polícia Militar áo Amazonas e Sipam

0 Ipaam (Instituto de Proteção

Ambiental do Estado do .Amazonas)

vai desencadear a partir desta quinta-
feira uma operação de fiscalização no

município de Lábrea, a 703 quilôme-
tros de Manaus, para apurar denúncia

de invasão do território amazonense

na região do alto tam t de cons-

trução de uma usina hidrelétrica no

rio ltuxi, nosul daquelacidade.

Ainiciativa também vai checar de-

núncias de desmatamento e grila-

gem de terra, que estaria sendo

praticada naquela área. uma das

mais visadas por grileiros.

RELATÓRIO

DETALHADO
A operação vai ser executada por

um efetivo de 56 homens, da Polícia

Mtr. do ME (Instituto Brasileiro

de (ieografia e Estatística). Sipam (Sis-

tema de IVoteção do Amazona) ( Po-

líciaMilitar do Amazonas.

Segundo o presidente do Ipaam.

Lúcio Rabelo, até sexta-feira, 22, o

instituto deverá apresentar um rela-

tório detalhado sobre a real situação

da área denunciada que é bastante

cobiçada, porque dispõe de belas

paisagensecachoeiras."Qualquer 
ação ilegal seria uma

agressão de enormes proporções ao

meio ambiente", argumentou, asse-

gorando que o órgão vai intensificar a

fiscalização naqi ida região.

GOVERNADOR

DE RONDÔNIA
As denúncias das irregularida-

des registradas no sul de Lábrea

foram feitas no último fim de se-

Até sexta-feira, o Ipaam deverá apresentar um

relatório detalhado sobre a real situação da área

denunciada, que é bastante cobiçada, porque
dispõe, de belas paisagens e cachoeiras, de açor-

do com o presidente do instituto, Lúcio Rabeli >.

mana pelo presidente do Incra
(Instituto Nacional de Reforma
Agrária),João Pedro Gonçalves, que
esteve no local e constatou a obra da
hidrelétrica, que seria de responsa-
bilidade do governador do Estado
de Rondônia, IvoCassol.

Segundo informações divulga-
das ontem pela Agência Brasil, a
obra pertence a Carlos Henrique
Alves, assessor político do gover-
nador rondoniense.

Em esclarecimento á Aneel (Agên-

cia Nacional de Energia Elétrica), o

governo de Rondônia alega se tratar ile

Wl levantamento _ campo (rara
saheropotencialhidrelétricodaárea.

A Aneel informou que mesmo

sendo um levantamento preliminar, a

agência deveria ter sido comunicada

sobre asupostt atividade em Lábrea. o

que não foi feito.

O presidente do Ipaam disse

que esteve no início do ano no mu-

nicípio. em atividades de combate

ao desmatamento, mas naquela

ocasião não havia nenhum indício

de obra no local

arrume
a casa
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malas.
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Desmatamento e grilagem de terra também serão fiscalizados pelo Ipaam no município

Inspeção é realizada desde maio

modulare
****** a <i_ .'*.**

... .

A Modulare faz um ano e comemora em grande estilo Você arruma sua

casa com oonforto e bom gosto e concorre a um fim de semana no

Hotel Boa Vida com tudo pago.
Aniversário Modulare: nosso maior presente é a sua satisfação

Móveis modulados de alto padrão
rs,.* n.*:.** ara . rm***.. 010 TOTÓ 

'101 
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0 programa de proteção ambi-

ental vem sendo executado siste-

maticamente pelo governo do

.Amazonas desde 200.". Com base

em estudos e levantamentos das

áreas mais vulneráveis às ações

criminosas. 0 Ipaam realiza, desde

maio, operações no sul do Kstado

com resultados surpreendentes.

De acordo com 0 gerente de fis-

calização do Ipaam. capitão da PM

Dennis Sena. nesse período foram

inspecionadas 38 serrarias sendo

que os proprietários de 26 delas

acabaram autuados por irregula-

ridades. Outras nove foram em-

bargadas e seis foram fechadas.

A fiscalização também verificou

uma extensão de 4.000 hectares

desmatados e 9.000 metros cúbi-

cos de madeira extraídos ilegal-

mente. O resultado da operação já

rendeu aaplicação de multas de R$

8 milhões contra os criminosos.

A ação de combate aos crimes

ambientais colhe resultados

concretos. Em estudos recentes.

o lnpe (Instituto de Pesquisas

Especiais) apontou uma redução

de 39% de desmatamento no

Amazonas, enquanto na Ama/ô-

nifl o CTÍntC crcscwi ©^6
"Temos informações e estu-

MULTAS

Fiscalização verificou

uma extensão de 4.( M M)

hectares desmatados e

9.000 metros cúbicos

de madeira extraídos

ilegalmente. O resulta-

do da operação já ren-

deu a plicaçào de mui-

tas de RS 8 milhões

contra os criminosos.

dos que mapeiam e identificam
toda a rota de grilagem nessa
região. Essas informações for-

talecem o instrumento de fisca-

lização do estado contra as ações

criminosas", garante o oficial.

REFORÇO NO

INTERIOR

0 governador Eduardo Braga

determinou maior agilidade no

processo seletivo para a contrata-

ção de profissionais que vão su-

pri r às demandas de controle am-

biental como licenciamento, fis-

calização e monitoramento, em

Manaus e no interior do Estado.

O presidente do órgão infor-

mou. ainda que amanhã, o

Ipaam começa a chamar os can-

didatos selecionados para iniciar

a segunda e última fase do pro-
cesso. São 45 vagas que o Estado

está oferecendo para os cargos de

engenheiro florestal, biólogo, pe-
dagogo. antropólogo, arqueó-

logo, bioquímico, engenheiro

ambiental, engenheiro civil, en-

genheiro de pesca, geógrafo, geó-
logo. químico e sociólogo. Desse

total, l4 são destinadas para a

capital e 2d ao interior do Estado.

ÚtEASMAIS
( RÍTICAS
Rabelo deixou claro que a pre-

ocupação do governador é refor-

çar a ação fiscalizadora do governo
no interior, principalmente, nas

áreas mais críticas e de maior

risco, entre elas. o município de

Lábrea. além de Benjamin Cons-

tant, Itacoatiara, Humaitá. Boca

do Acre. Eirunepé, Parintins.

Manacapuru, Coari. Fonte Boa e

Tefé. 
"Vamos 

dobrar a capacidade

de atuação", garante, informando

que até o dia 30 de julho, o Ipaam

deve divulgar a lista com o nome

dos aprovados no processo.

\J.
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ELETROELETRÔNICOS

Alta do Real derruba exportação
Segundo a Eletros, a valorização do real na indústria teria provocado cancelamento de contratos de exportação e investimento

A valorização do real -e conse-

quente depreciação do dólar- já der-

ruboii as exportações dc produtos
eletroeletrônicos. De janeiro a abril,

as empresas do setor exportaram o

equivalenteaI S$ 186,3 milhões, se-

gundo balanço divulgado hoje pela
Eletros (Associação Nacional de

Fabricantes de Produtos

Eletroeletrônicos). Na comparação

com o mesmo período de 2004,

houve uma queda de 2% nas expor-

tações de eletroeletrônicos produzi-
dos no Brasil.

"A 
queda dodólar já está afetando

o desempenho das exportações de

eletroeletrônicos", disse o presi-
dente da Eletros, Paulo Saab.

Segundo a Eletros. a valorização

dorealnaindústriabrxsileirajáteria

provocado cancelamento de con-

tratos de exportação e de investi-

mentos nas linhas de produção des-

tinadas ao mercado externo.
A Eletros estima que até o final do

ano o setor deixe de exportar cerca

de l milhão de produtos -o equi-
valenteacercadelSS ISO milhões.

Saab disse que o setor teme pela
manutenção desse cenário de piora
do desempenho das exportações.
"Esses resultados refletem con-

VENDAS

Os produtos que
tiveram maior cresci-
mento foram os
DYD's, com vendas
128,88%. A venda de
televisores, por sua
vez, foi beneficiada

pela demanda por
aparelhos com tela

plana.

-1

I

41*
EVOIUÇAO DO COMPORTAMENTO

DO EMPREGO FORMAL

Nível
Geoi|r.ilico

Amazonas

Jan-04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 May-04 Jun-04 
j

1,407 1,617 1.830 2,148 3,421 2,508

Jan/04 a Jun/04

Var.Abs 12,931 % 5,94

NivH

Geográfico

Amazonas

¦' 
'

Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05

-362 267 1,785 3,736 3,369 2,886

Jan/04 a Jun/04

Var.Abs 11,681 % 4,86

CAGED

Em ritmo menor, trabalho
com carteira continua a crescer

Após um período de desacelera-

ção na criação de empregos com

carteira assinada, o ministro do
Trabalho, Luiz Marinho, acredita que
a partir deste mês o mercado de tra-
balho entrará em um processo de re-

tomada do crescimento. Ele lembrou

ainda que ao contrário do que dizem

os "pessimistas", a economia não

está estagnada.

No mês passado, foram criados

195.536 novos postos de trabalho,

contra 212 450 de maio e 207.895

emjunhodoanopassado Apesardos

números, o resultado de junho foi o

segundo melhor para o mês, per-
dendo apenas para o desempenho de

2004. Os dados fazem parte do Caged

(Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados), divulgado ontem

A criação de vagas com carteira assi-

nada em junho foi beneficiada pelo
setor agropecuário, fortemente inflti-

enciado por fatores sazonais, como a

safra de cana-de-açúcar e de café.

Em junho, o desempenho foi po-
sitivo em todos os setores.

Agricultura criou 80.350 vagas,

serv iços 46.669 e o comércio, 32.123
novos postos. A criação de vagas na

indústria de transformação foi de

apenas 16.993 novos empregos com

carteira assinada, e na construção

civil, 17.586.

Na análise das regiões, o maior

crescimento ocorreu 110 Sudeste, com

um crescimento de 1,01% (142.403
novas vagas) O maior número de

tratos feitos no longo prazo. Mas os

contratos atuais estão sendo ainda

mais afetados pela queda do dólar",

afirmou Saab.
Entre os produtos que regis-

traram queda de exportações, em
função da defasagem cambial, in-

cluem-se lavadoras automáticas e

secadoras de roupa, liquidifi-

cadores. televisores. CI) players, rá-

dios-gravadores e auto-rádios, en-

tre outros.

Para compensar a perda de com-

petitividade prov ocada pela valoriza-

ção do real. os fabricantes de

eletroeletrônicos de consumo -prin-

novos postos surgiu cm São Paulo

(67.157).
No primeiro semestre deste ano,

foram criados 966303 novos postos de

trabalho com carteira assinada. 0 mi-

nistro do Trabalho reafirmou hoje a

metade criar ao mei .os 1 (X) mil empre-

gos formais por mês até o final do go-
verno Lula (dezembro de 2006). "Nós

queremos, evidentemente, passar
essa meta". Esse desafio já havia sido

anunciado por Marinho na última

sexta-feira. Para ele. o aumento da

criação de vagas será possível com o

relaxamento da política monetária.

Ele acredita que em breve a taxa de

juros, hoje em 19,75%, começará a

cair. O gráfico acima mostra os dados

de emprego no Amazonas.

Imposto
Asociedade brasileira

pagou de imposto R$
177,561 bilhões no pri-
meiro semestre do ano

Página 14

Bancos

Sílvio Pereira disse on-
tem,queDelúbio
Soares buscavadi-

nheiro no "mercado"

Página 15

Ditadura
Chávez negou as acu-

sações do cardeal Rosa-
lioCastillodequeestá

levando o país àditadura

Página 20

cipalmente de linha branca e de

portáteis- estão ampliando os es-
forços para conquistar novos merca-
dos. Em conseqüência, as vendas de
alguns produtos conseguiram inclu-

sive crescer, caso dos refrigeradores,

fogões e batedeiras de bolos. Apenas
esses três itens responderam por
vendas de USJ 106.83 milhões no
mercado externo, registrando um
incremento de 21,73% em relação
ao primeiro quadrimestre de 2004
.As importações desses itens so-
maram L'S$ 2,2 milhões, o que
garantiu um saldo comercial posi-
tivo de USS 104,6 milhões. No mer-

cado interno, as vendas de eletro-
eletrônicos no primeiro trimestre
cresceram 11,76% comparado a
igual período do ano passado. O se-
tor que mais se destacou foi o de i-
magem e som, cujas vendas aumen-
taram 27,57%.

Os produtos que tiveram maior
crescimento foram os IM)'s, com
vendas 128,88% maiores em re-
lação ao primeiro trimestre de 2004.
A venda de televisores, por sua vez.
foi beneficiada pela demanda por
aparelhos com tela plana. Na linha
branca, o incremento foi de 4,29% e,
emeletroportateis.de 1,67%.
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Programação para o 2o semestre de 2005

CIIIISII PMTAHAIOW.I NA Al» A fim UAI

Inicia 17 desgosto

Turmas: vatpertlrvn e notumi

Arcas d» Interesse; Magistratura Fodaral. Ministério Publico

Federal Procuradoria da faienda Nacional. Advocacia Gorai da

Umâo. Detensona Pública da União Delegado de Policia Federal,

entre outros

Publico Alvo Advogados, funcionários pübllcos. estudantes e

todoa os demale interessados «m concursos na área federal

Disciplinas Direito Administrativo Direitos Coletivos e Difusos;

Direito Constitucional. Direito Econômico: Oirerto Financeiro.

Direitos Humanos: Direito Internacional Publico e Privado. Direito

Penal Direito Prtvidenciario. Direito Tributário

CURSO INTfNSIVO SEMESTRAL

Inicio: nt de agnsta ?005

Turmas vespertina e noturna

Disciplines Direito Administrativo Direito Civil, Direito Comercial;
Direito Constitucional: Direito do Trabalho; Direito "enai

Direito Previdtnciano Direito Processual Civil Direito Processual
Penal, Direito Tributário

rim.sníNiFNSivniiAOAi.

Inicio agosto
Turmas vespertina noturna e aos sáoados

CURSO ROTATIVO (í

Inicio: 06 de agosto

I Turma única: matutina e vespertina

K^Klim^^U^^^U^^&^^UlíUE^^^l Disciplinei: Constitucional. Processo Civil Processo Pendi CM;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mm p^ administrativo Tnbutano. Comercial

tateio: 06 de agosto

HMéMMH__3nlMÍèaM__B

Púbtleo-slvo: voltado para as carreiras do Trabalho Inicio, agosto

(Magistratura e Procuradoria do Trabalho) e. também, para

pessoas que rl*se|am fa_er uma rericlegem em matéria Disciplinai' Direito Penal Processual Civil Constitucional

trabalhista Tnbutárto

^NB^| POSCIESA

!^^^5ÍJÉ|á J_# ih i|_jfe°ne: 3642-5671/3646-0898
b^/x ¦/( A Ir li IAv' D^8lma Batista ao lad0 d0 Carretour

MAUhIRAS LTUJ

Atendimento

Rf^M^EEIKKSlIfflB^
Produtos Nossas Vantagens
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por fone ou o mail para clientes

ide do Corto sob Medida.
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REX MADEIRAS t IDA atua om conformidade com todos os órgãos de Controle Ambiont.il competentes

Novo Endereço: Rua Carará (antiga 29 de junho), n° 270 - Colônia Antônio Aleixo
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PRIMEIROSEMESTRE

Arrecadação de impostos
chega a R$ 177,561 bilhões
Destaque de junho foi a alta da arrecadação do IRRF dos rendimento de capital, que foi de R$ 4,4 74 bilhões
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Segundo Furlan, aTEC para importaçãodecalçadospodeteralta

FECOMÉRCIO

A sociedade brasileira pagou RS
177,561 bilhões no primeiro se-
mestre do ano. um crescimento

real -já descontada a inflação- de

6,19% na comparação com o

mesmo período do ano passado.
Esse resultado é recorde para o

periodo. Entre os destaques da ar-

recadação dos primeiros seis meses

do ano, estão a Cofins (Contribuição

para o Financiamento da

Seguridade Social) e o Imposto de

Hei ida da Pessoa J11 rídica.

No primeiro ciso. o tributo reco-
Ihido pelas empresas representou

22,29% de tudo o que foi arrecadado

em impostos neste ano até junho-R$
.39,584 bilhões. Se for considerada

também as entidades financeiras, a

participação da Cofins na arre-
cadação sobe para 23.8,3% (R$
42.315 bilhões).

Em fevereiro de 2004 a

alíquota da Cofins subiu de 3%

para 7,6% - um aumento de mais

de 153.3%. Com o aumento da

alíquota, terminou a cumulativi-

dade do tributo, que incidia sobre

todas as etapas de produção. A par-
tir de I" de maio do ano passado, o

tributo passou a incidir sobre pro-
dutos importados também.

Já a arrecadação do IRPJ foi aque

mais cresceu no periodo. 21.42%, e

totalizou RS 26,070 bilhões. O IR

como um todo -que inclui o cobrado

da pessoa física e o retido na fonte-

arrecadou RS 61.388 bilhões no

primeiro semestre do ano, um

crescimentode 11.30%. No mês pas-
sado. a arrecadação foi de RS 31 582

bilhões, um crescimentode 10.83%

IPI

() aumente > das vendas

de veículos no mer-

cad( > interno mais uma

vez contribuiu para o

aumente. da ar-

recadaçâe> d<> Imposto

sobre Produtos Indus-

trializados vinculado à

venda de automóveis,

que subiu 19,13%.

em relação a junho de 2004 e de
16.59% na comparação com maio.
O resultado é recorde para o mês.

O destaque de junho foi o cresci-
mento da arrecadação do IRRF
(Imposto de Renda Retido na Fonte)
dos rendimentode capital, que foi de
RS 4,474 bilhões, um crescimento
de 202.69% na comparação com o
mesmo mês de 2004. Esse aumento
ocorreu porque em outubro do ano

passado ficou definido que o recolhi-
mento desse tributo passaria a ser
semestral, em dezembroe junho.

Além disso, o aumento das ven-
das de veículos no mercado interno
mais uma vez. contribuiu para o au-
mento da arrecadação do IPI
(Imposto sobre Produtos Indus-
trializados) vinculado à venda de au-
tomóveis, que subiu 19.13%.

O IRPJ e a CSLL (Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido)
tiveram crescimento de 34.84% e
.31.67%. respectivamente. Os se-
tores de extração mineral, telecomu-

nicações e eletricidade con-
tribuíram para esse resultado.
Esses são os principais fatores que
fazem o recolhimento desses tribu-
tos com base em uma estimativa
mensal de faturamento

CALÇADOSE

AUTOMÓVEIS
O ministro Luiz Fernando Furlan

(Desenvolvimento) Informou que o

Brasil estuda aumentar para 35% a

TEC (Tarifa Externa Comum do

Mercosul) para a importação de

calçados. A medida tem por objetivo

atender pedidos do setor calçadista

brasileiro que reclamam, sobretudo,

da concorrência chinesa e do real
valorizado Durante a abertura da

FrancsJ (Feira Internacional de Cal-

çados e Acessórios de Moda, Máqui-
nas e Componentes), que aconteceu

hoje no pavilhão do Anhembi. em

São Paulo, Furlan também afirmou

que outros bens que podem ter sua

tarifa de importação elevada sào an-

tomóveis e produtos de consumo.
A decisão, entretanto, só será

tomada em agosto, durante reunião

da Câmara de Comércio Exterior.O

ministro explicou que. no caso dos

calçados, o Brasil adota hoje uma

TEC de 15% a 20% para todo e qual-

quer país fora do Mercosul. Para os

sócios do Mercosul, a tarifa é zero e

continua sendo zero. Com adesvalo-

rização do dólar e a perda de compet-

itividade do produto nacional, entre-

tanto, o Brasil, que é um grande ex-

|x «nador de calçados, estaria com di -

ficuldades de concorrer com os chi-

neses em alguns segmentos

Confiança do consumidor melhora
A confiança do consumidor da

região metropolitana de São Paulo

apresentou uma pequena melhora

neste mês em relação a junho, ape-

sar da crise política que domina as

atenções no país.
O ICC (índice de Confiança do

Consumidor), calculado pela Feco-

mercio (Federação do Comércio do

Estado de São Paulo), teve um pe-

queno aumento de 0,256 em julho
na comparação com o mês ante-

rior. atingindo 133.3 pontos e inter-

rompendo uma seqüência de qua-
tro meses de queda. 0 indicador

varia de 0 a 200 pontos, apontando

otimismo acima dos 100 pontos e

pessimismo abaixo desse patamar.
•Enquanto a crise política náo

atingir o cerne do governo e a

economia não mostrar sinais nega-

tivos evidentes, o consumidor não

deve se mostrar tão pessimista",
afirma Abram Szajman, presidente
da Fecomércio.

Os economistas da Fecomércio

destacam, entretanto, que a me-

Cl.EDI IO

Para a assessoria econômica da Fecomércio, a

melhora no índice de confiança do consumidor j

indica que, ao menos neste primeiro momento,

há uma clara separação entre o cenário político
e o quadro econômico do país.

Na avaliação da assessoria eco-
nômica, o resultado mostra uma

percepção mais atenta desse seg-

lhora na confiança em julho não
evidencia ainda uma reversão no
sentimentodoconsumidor.

Segundo eles. a tendência é que
o índice volte a cair em agosto, já
que fatores determinantes como
renda e emprego não têm perspec-
tiva de melhora no curto prazo

O levantamento mostra ainda

que o otimismo do consumidor é
sustentado pelas condições atuais
da economia do país. cujo índice
aumentou 1.1%. para 115,1 pon-
tos. Já o índice de expectativas fu-
turas registrou uma leve queda de
0,3% e ficou em 145,4. A piora na

perspectivaem relação ao futuro foi

puxada pelo grupo com renda a

partir de 10 salários mínimos. Esse
segmento teve queda de8,4%.

mento com relação às possíveis
conseqüências dacrise políticaatu-
ai sobre a economia.

O ICC é apurado mensalmente

pela Fecomércio na região metro-

politana de São Paulo desde 1994.
O indicador mede o otimismo dos
consumidores levando em conta
suas condições econômicas atuais
e suas expectativas quanto à situ-
ação do país no médio prazo. O
índice de intenções atuais consid-
era o período de 30 dias e tem peso
de 40% no cálculo do ICC, ante 60%

de contribuição vinda do índice de

intenções futuras, que avalia o

período de 12 meses.

MERCADOS

Dólar fecha
dia com alta
de 0,21%

O depoimento do ex-secretário-

geral do PT Silvio Pereira na CPI

Levantamento do Fcoméreio mostra oti
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mismo do consumidor

denúncias de corrupção naestatá

concentrou as atenções no mer-

cadoontem.Odólarsubiu(),21%e
fechou a RS 2,343 na venda. Ao

longo do dia. amoedanorte-ameri-

cana chegou a subir 0.51%,

atingindo RS 2,350.

José Roberto Carreira, da corre-

tora Novaçào, afirmou que o dia foi

de poucos negócios no câmbio, por
conta das expectativas em torno

dos desdobramentos políticos. De

acordo com o analista, o movi-

mento no câmbio somou ontem

em torno de ISS 800 milbões. Em

dias normais, o volume chega a

ISS 2 bilhões "Nâo teve quase
nada de negócios. Está todomundo

atendo àCPI (dos Correios)".

Silvio Pereira, durante seu d^

poimento. que já dura mais de seis

horas, se recusou sistemática-

mente a comentar a evolução do

seu patrimônio. Ele também não

quis comentar o fato de seu advo- •

gado. Arnaldo Malheiros, ser tam-

bém o representante legal do ex-

tesoureiro do PT Delúbio Soares,

nem o fato de o advogado ter sido

indicado ao PT pelo ministro da

Justiça. MárcioThomaz Bastos.

O depoimento de Pereira na CPI

entrou em contradição com o de

Delúbio Soares, prestado na se-

mana passada ao Ministério

Público, no qual o ex-tesoureiro

petista afirmou que Pereira sabia

dos empréstimos bancários.

BOVESPA FECHA

FMBAIXADFO.20%
\ Bolsa de Valores de São Paulo

fechou em baixa de 0.20%. depois

de cair I a!% ao longo do dia. A

melhora na Bovespa no período
da tarde se deveu ao desempenho

positivo nas Bolsas dos EUA. O

índice Dow Jones. da Bolsa de

Nova York, fechou com alta de

0.68%. A Bolsa eletrônica Nasdaq

subiu 1.32%.
O lbovespa -principal índice da

Bolsa paulista, composto por 55
ações- só não inverteu o movi-

mento e fechou positivo por conta

do desempenho negativo das ações

do setor de energiaelétrica.

Ontem, das dez maiores quedas
do lbovespa, sete ficaram com pa-

péis do setor elétrico, com

destaque para o preferencial da

Transmissão Paulista (-4,98%),

preferencial da Eletropaulo (-
4,71%) e ordinário da Eletrobrás (-

3.97%).
Segundo analistas, um dos fa-

tores que influenciou o desem-

penho negativo das elétricas foi a

queda na satisfação dos consumi-

dores. A satisfação do consumidor

de energia atingiu no ano passado
o menor índice desde o início da

pesquisa realizada pela Aneel

(Agência Nacional de Energia Elé-

trica),em 2000,segundo dados di-

vulgados ontem pela agência. Isso

poderá resultar em um desconto

no percentual de aumento da

conta de luz na data de reajuste a-

nual das empresas.

jEr mmÊm

ÀW

/

iT**.* mar . _______L_.___________.___f- ________

Bancos querem reduzir meta
de empréstimos para imóveis

Em 2004, os bancos direcionaram R$ 3,060 bi para habitação

Os bancos querem reduzir o per-"
centual mínimo de recursos a serem

destinados para a habitação no se-

gundo, terceiro e quarto trimestres

deste ano.
Eles já reivindicaram junto ao

CMN (Conselho Monetário Nacional)

a alteração da resolução que deter-

minou que os bancos deveriam ele-

var em 45% o volume de recursos

destinados ao financiamento da casa

própria no segundo trimestre em re-

lação ao mesmo período de 2004.

O conselho havia estipulado um

percentual de crescimento de .30%

para o primeiro trimestre, que de-

pois foi elevado para 45% no se-

gundo trimestre. O CMN ainda não

fixou a meta para os terceiro e o

quarto trimestres do ano. A expecta-

tiva é que essa definição saia ainda

neste mês.

Sem mencionar o percentual so-

licitado, o presidente da Abecip

(Associação Brasileira das Entidades

de Crédito Imobiliário e Poupança),

Décio Tenerello, disse que o setor

não está conseguindo atingir um

crescimento mensal de 45% frente

aoanode 2004.
"O resultado de 2004 foi muito

bom. Estamos crescendo em cima

de uma base forte. É difícil atingir

esse percentual", disse. Segundo ele,

o crescimento de 45% não foi atin-

gido em maio. "Não temos o fe-

chamento de junho, mas com

certeza não conseguiremos".

No ano passado, os bancos dire-

cionaram R$ 3.060 bilhões para o fi-

nanciamento imobiliário Foi o me-

lhor resultado da década. Para 2005,

a Abecip estima que o mercado de

crédito imobiliário deva crescer pelo
menos 30%, atingindo RS 4 bilhões.

Sem a fixação desses percentuais
de crescimento pelo CMN, os bancos

teriam de seguir a legislação que de-

termina a aplicação de 65% dos de-

pósitos da poupança em financia-

mentos habitacionais. Isso poderia
representar a destinaçáo de R$ 12

bilhões neste ano para o financia-

mento imobiliário, ou seja, quatro
vezes mais do que foi direcionado no

ano passado para a habitação.
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CPI CORREIOS

Delúbio Soares buscava
dinheiro no "mercado"

*m\hrr\ saber onde e os valores, Pereira disse que Delúbio pegava a grana na rede bancária

Oex-secretário-geral do PT Silvio

Pereira afirmou na terça-feira, du-

rante depoimento à CPI (Comissão

Parlamentar de Inquérito) mista dos

Correios, que sabia que o ex-

tesoureiro do partido Delúbio Soares

buscava empréstimos na rede

bancária, mas negou ter assinado

qualquer um dos empréstimos em

nome do PT. Ele também negou

sal>erdae\istéiKÍado"mensalão".
"A 

única informação que eu

tinha era de que Delúbio buscava

dinheiro junto à rede bancária. Mas

não sei onde, nem os valores", afir-

mou. Segundo IVreira. entre março

e^jbril deste ano. houve uma reunião

% ,¦ diretório do PT e, naquele mo-

mento, as contas do partido indi-

cavam uma dívida de R$ 20 milhões.
"Este 

era um grande problema e

que, certamente, poderia comprom-
; 

éter nosso projeto".
Pereira afirmou ainda nunca ter

tido contato com alguém do Banco

Opportunity e negou conhecer os

donos da empresa NovaData e tam-

bém Mauro Dutra, dono da em-

presa, apontado como amigo pes-
soai do presidente Luiz Inácio Lula

da Silva.

Sobre a sua relação com o publi-
citário Marcos Valério Fernandes de

PATRIMÔNIO

Pereira se reeusou a re-
sp< mder a algumas

perguntas durante seu
depoimento à CPI.
Segundo ele, por re-
comendaçào de seus
adv( >gad( >s, nà< > iria res-

pi mder qualquer quês-
ti< inamenti > em relação
ao seu patrimônic >.

Souza, o ex-secretário geral do PT

afirmou que se conheceram apenas

profissionalnuMitee tiveram duas di-

UTgéncias em relação a peças pu-
blicitárias produ/idas por Marcos

Valério para cidades do interior de

São Paulo.
" 

Nós divergimos sobre as peças
e acabei não falando mais com ele.

0 PT não contratou Marcos Valério

para a campanha do PT. acabou

contratando a agência de Duda

Mendonça. Eu não recomendei

sua contratação".

Pereira negou que soubesse que
Marcos Valério estivesse fazendo os

empréstimos em nome do PT e iiílr-

mou que, sobre a dívida do partido

quem deve responder é Delúbio

Soares. Pereira se recusou a res-

ponder I algumas perguntas du-

rante seu depoimento à CPI.

Segundo ele, por recomendação de

seus advogados, não vai responder

qualquer questionamento em re-

lação ao seu patrimônio.
Em sua rápida apresentação na

abertura da sessão, o ex-dirigente ne-

gou que tenha feito nomeações no

governo e disse está prestando depoi -

mento na CPI 
"para 

defender a ver-

dade'. 
"Hu 

quero informar que

quem nomeou foi o governo. Eu

nunca nomeei ninguém".

DINHEIRO

DE BICHEIROS

O empresário José Vicente

Brizott, 5., filho do ex-governador

do Rio Gnnde do Sul e do Rio de

Janeiro Leonel Brizola (1922-2004).

adiantou na segunda-feira que falará

em seu depoimento de hoje. 20. à

CPI dos Correios, sobre financia-

mento por parte de bicheiros para a

campanha majoritária do PT no Rio

(irandedoSul em 2002 -pelo menos,

segundo ele, para a candidata ao

Senado. Emília Fernandes que de-

pois foi secretária especial da

Wr

Antenas Parabólicas VIMARSAT
Este é o mais avançado sistema de recepçüo via satélite de sinais analógico.

Lembre-se. é o fim do receptor manual, alimentador, INB e servomotor

Completos incluindo: Parábola e tubo da base, Receptor c/ remoto VisionSat

VSR-2900, LNBf monoponto, protetor de LNBf kit Cabo Coaxial f-G-59 e conectores:

Canais

l.TNT (Filme)
Cartoon (Desenho)
Boomerang (Desenho)
Canal Brasil (Filme)
Discovery Channel(Documentário)

Tv Clima Tempo (Previsão do tempo)

TCM (Filme)

Band News (Notícias)
People ond Arts (Variedades)

10 Band Sports (Esportes)
11 Animal Planet (Documentário)
12 Discovery Kids (Desenho)

Diâmetro A v>r»a A praio 3(1»?)

1 50 R$ 299.00

1,80 38M» 1Í7.00

2.00 39Í.ÒÓ Í31.00
2.0 465.00 155,00

Com Receptor Digital para TV por assinatura

AstraiSat e Receptor analógico VSR 2900

2,40 945,00 315,00

Tv por assinatura AstraiSat somente R$ 30,00 mensais

Acessórios e Componentes:

Receptor c/ remoto VSR-2900 R$ 139,00

Receptor ZDX7000 AstraiSat 499,00

Receptor Digital (DVB) 399,00
LNBf Monoponto 59,00

LNBF para SKY 59.00

LNBf Multiponto 99.00

LNB 30 00

Servomotor 19 00

Segurança Eletrônica:
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Descontos especias para
Técnicos e Revendedores!

MICRO CÂMERA CCD COLOR

MICRO CÂMERA CCD P/B
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Melhor Ou. .id.i-lc Menor Preço... Sempre |

Av. Floriano Peixoto, 108 - Centro - 69.005-070 - Manaus - /.M
Fone: 622-7272 - Fone/Fax: 622-4494

Mulher, no governo Lula. A chapa

majoritária tio PT na época tinha

como candidato ao governo do

listado o atual presidente nacional

doPT.Tarsotienro

..Ia tinha caixa dois. Não sei se

era só dela ou de toda a chapa ma-

joritária do l'T domo dificilmente

não há campanha para senador iso-

lada. acho que era para todos da

chapa". dissejosé Vicente à Folha.

O jornal examinou a lista de fi-

nanciadores para a campanha de

Tarso em 2002 Oficialmente, não

consta, entre os 78.. doadores, ne-

nhum empresário da área de jogos
ou envolvidos nos escândalos invés-

ligados atualmente pcloCongresso.
De acordo com o filho de Brizola,

quem recebia os bicheiros para reu-

niões era o filho de l.mília. Carlos

Fernandes, que trabalhava com ela.

Durante tais encontros, porém, ela

própria entrava algumas vezes na

sala. 
"Vou 

insistir, durante meu de-

poimento, em um assunto: a ma-

neiradecomprovartudooquedigoé

a quebra de sigilo telefônico da ex-

senadora e do seu filho. Bancário,

também. Mas a quebra do sigilo tele-

fônico vai mostrar as ligações que
eles fizeram, inclusive para mim",

adiantou ele.
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Sílvio Pereira negou que tenha feito nomeações no governo

Comunicar-se bem é uma exigência de mercado

CURSO
DVD do curso

preço de lançamento

va9aV

nicas d
Expressão
Verbal

Pagamentos antecipados até 11/07 Desconto de 10%

Turma 1:12, 13 e 14 de julho
(Semana: Das 18h30 às 22h)

Turma II: 16 e 23 de julho
(Aos sábados: 8h30 às 17h)

Auditório Lexfori (Av. Castelo Branco, 375-cachoeirinha)

Investimento: R$ 200,00

- .-*

Grupos fechados acima de
10 pessoas, condições especiais

Informações e inscrições:

(92)3637-1265
E-mail: expressao.verbal@uol.com.br

Inscrições também:

Livraria NOBEL-Shopping Millennium

(Av. Djlama Batista. 1.661). Fone: 214-2725.

Inclui: material didático, certificado e coffee-break.
Rtallzaçio:

EXPRESSÃO
Apoio cutural:

Prof. Elias Mattos
Psicólogo e Professor Universitário dos
cursos Marketing do Varejo e Comunicação
Publicitário (ESPM RJ), Pós graduado
em Administração de RH (UFAM),
Mestrando em Educação(UNASPSP),
Pesquisador em Comunicação há 20 anos,
fundador no Amazonas dos cursos Técnicas
de Expressão Verbal, Consultor de TSD em
Manaus e São Paulo, Radialista e escritor com
vários artigos publicados em revistas e jornais

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

i Vfclos de linguagem;
Voe abulárlo;

' Auto-estlm»;
Auto-imagem;
Marketing Pessoal;
Gestos e Posturas;

, Eipratilo corporal;
Entonaçio de «ti,
Vivência», teatro,
Uso do microfone;
Jogos e din -¦."¦• >*¦
Apresentações simuladas;

' 0 que fazer com o "branco";
' Táticas para enfrentar a ansiedade;A 

importância do humor na fala;
. Envolvendo o público na palestra;
. Exercícios de respiração;

Corrigindo a postura;
Trabalhando os recursos visuais,etc.

<2 ^ojí mmm, â_M OSAMITECK

^-tfel*V^5/4VO
rg^^^rre.

Ammm¥'^+~°'

AR-CONDICIONADO PARA VEÍCULOS
Instalação, manutenção e revisão de carros nacionais e importados.
Ar-condicionado para Celta, Corsa, Escort, S/10, Fiesta, Gol,
Blazer, Ford KA, F/1000, D/20, Palio, Uno, e Slena Cm-Tm* av. d. P.dro ., ias - d. Pedro
Ar-condicionado especial para vanse caminhões. Jlf^N Fone: 239-0999 / 239-0995

New Rrio E-malknew_frlo@hotmall.com
AR-CONDICIONADO PARA VEÍCULOS (próximo ao colégio La Salle)

¦ Peças originais e importadas.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MANAUS - ESTADO DO AMAZONAS

1 • OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO DE LETRAS

23.040.199/0001-87

Rua JoaqulmSarmento,n°418,l°andar-Fone: 633-3536

Oficial - José Catlos de Oliveira

EDITAL
Em meu Cartório, situado no endereço acima citado acham-se

nara ser protestados por falta de aceite, devolução e paga-

mento ósffio dos sacados abaixo discriminados com seus res^

oect vos débitos, e como os devedores não foram localizados

?om base nos dados fornecidos pelos apresentantes, pelo pre-

sente e de direito, de acordo com o disposto no Artigo 15 da Lei

número 9 492 de 10 de setembro de 1997. ficam Intimados a

S resgatar os títulos, ou darás razões poraue nâo o fazem

ficando desde |á notificados deseus protestos.caso asam nâo

procedam dentro do prazo legal de 03 (tres) dias utels, contados

a partir da data da publicação deste eãital.
ioio

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MANAUS - ESTADO DO AMAZONAS

2o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO DE LETRAS

04.479.788/0001-11
Rua 24 de Maio, n° 999,2o andar - Fone: 233-0553

Oficial - David Gomes David

EDITAL
Em meu Cartório, situado no endereço acima citado , acham-se

para ser protestados por falta de aceite, devolução e pagamen-
to os títulos aos sacados abaixo dlscrlmlnaaos com seus respectl-

vós débitos, e como os devedores nào foram localizados com

base nos dados fornecidos pelos apresentantes, pelo presente e

de direito de acordo com o disposto no Artigo 15 da Lei numero

9 492 de 10 de setembro de 1997, ficam Intimados a virem res-

gatar os titulos, ou darás razões poraue não o fazem, ficando

desde |á notificados de seus protestos, caso assim nào proce-

dam dentro do prazo legal de 03 (três) dlds utels, contados a par-

tlr da data da publicação deste edital.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MANAUS - ESTADO DO AMAZONAS

3o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO DE LETRAS

04.321.048/0001-52

RuaJoaqulmSarmento.n°418, Io andar -Fone: 622-4640

Oficial - Ronaldo de Brito Leite

EDITAL
Em meu Cartório, situado no endereço acima citado, acham-se para

ser protestados por falta de aceite, devolução e PaQ0^6^.^'^

dos sacados abaixo discriminados com seus respectivos débitos e

como os devedores nâo foram localizados com base nos dados for

necldos pelos apresentantes, pelo presente e de direito, de acordo com

o disposto no Artigo 15 da Lei numero 9.492, de 10 de setembro de

1997 ficam intimados a virem resgatar os títulos, ou dar as razões por-

aue não o fazem, ficando desde |ó notlflcaaos de seus protestos, caso

assim nâo procedam dentro do prazo legal de 03 (três) dias utels, con-

tados a partir da data da publicação deste edital.
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MANAUS - ESTADO DO AMAZONAS

4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTO DE LETRAS

04.530.903 0001-35
Rua Henrique Martins, n° 446 - Fone: 622-1262

Oficial - Stanley Queiroz Fortes

EDITAL

Em meu Cartório, situado no endereço acima citado. acham-se 
para 

serpra

testados potfdta de aceite, devolução e pagamento, osttuos cJossacados

atXJxociiscrlmirxxaosccrTTS^
foram ücabados cem base nos dados fornecidos pelos apresentanfes. pelo

presente e de drelto. de acordo com o disposto no Artigo 15 daLei numero

9492 de l0desetemtxocK1997.fccminilrnadosav*em 
resgatar os tituos,

ou darás razões paaue não o fazem, ficando desde i^ncjlflcadosdeseus

protestos, caso assim não procedam dertrodo prazo legdae 03 (très)c$as

Útelacontadosapartirdaac3tacx3put3iicoçãoaesfeeditai

Nomt do Í4C4Ü0
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IXWOKOt' ^^

num

ISiWX RS177S.7S SOCtEDAaOESErACULTURALAMA

OUPiatAMERCANTUROCAOO! W»'*»' ^^

Manaus, 19 de Iulho de 2005

r EXTRAVIO

SIEMENS ELETROELETRÔNICA S/A, CNPJ 34.558.841/0001-30 e

i E 06 200 356-9, comunica aos óigãos públicos em geral o ex-

navio da NF n° 208724 de 08.04.05 e 215807 de 09 05.05, do

fornecedor L,j. Guera & Cia Ltda, tornando-a sem efeito para

auem estiver de posse das mesmas.

AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços N°. 038/05

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de

Coari - AM torna público para conhecimento dos interessados

que às 15:00 horas ao dia 04 de agosto de 2005, tara realizar na

sala da CML, d rua 05 de Setembro n°. 1.000 - Centro - Coari -

AM, a abertura da licitação na modalidade Tomada de Preços

n°. 038/05 - pelo menor Preço Global, para LOCAÇÃO DE VEICU

LOS (MICROÔNIBUS), na forma do disposto na Lei 8.666/93 O Edi

tal encontra-se à disposição dos interessados na sala da CML,

pelo preço de R$ 150,00(Cento e cinqüenta reais) e poderá ser

aãaulrido no endereço acima, no horário de 08:00 às 12:00 ho

ras, de segunda a sexta-feira. Coari - AM, 19 de julho de 2005

LEILA REGINA DA SILVA MENEZES

Presidente da CML
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EXTRAVIO

SIEMENS ELETROELETRÔNICA S/A, CNPJ 34.558.841/0001-30 e

I E 06 300 296-5 comunica aos órgãos públicos em geral o ex-

travlo da NF n° 210178 de 14.04.05 do fornecedor LJ. Guerra &

Cia Ltda., tornando-a sem efeito para quem estiver de posse da

mesma.

SM# AMAZONAS

COMUNICADO

Concentre Indústria e Comércio Ltda., torna público que

recebeu do IPAAM, a Ucença de Operação n° 275/05, que

autoriza a fabricação de produtos aümentfclos a base de

extratos vegetais, com vaWade de 365 dtas, para Industria

Química noMuntcípbdeltacoatlaa-AM. rz

¦

jl «SB ******
^^ BM^MMI amÂzôíías

COMUNICADO

importadora, Exportadora • indústria Jlmmy Uda.. torna publico

que recebeu dolFAAM, a Ucença de Operação n° 372^)4-01, que

autoriza a fabricação e montagem de aparelhos eletroetetrônl-

cos. com validade de 365 alas, para Indústria de Componentes e

Aparelhos ElettoEletrônlcos, na cidade de Manaus-AM.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO AMAZONAS

CARTÓRIO DO 5o OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DE MANAUS

OFICIAL: MARCO HENRIQUE R. MESQUITA

EDITAL DE PROCLAMAS N° 13.270 à 13.275

FAÇO SABER que pretendem casar-se e, para tanto, apresentaram todos os

documentos exigidos por LEI, os nubentes GERALDO JOSE DE BARROS FILHO

bros Aux Administrativo, solt. nasc. em Manaus-AM, aosl8.12.73,residàrua

Santo Antônio n° 179, Coroado, filho de Geraldo José de Barros e Maria de

Souza Barros: e ROSÂNGELA PINHEIRO MELO. brasileira, do lar. solteira, nascida

...... -a^ ._,,Mr.~ér, A, „ y,. I^WmA CIiS SCtS/S fÍO Vil 170 rf3
tíin ivkji tuus-rtivi, uuo uv - • f it \tmatm\m\ wuw —

296-Petrópolls, filha de Miguel Oliveira Melo e Maria de Nazaré Pinheiro Melo

JOÃO SOARES DE LIMA bras. Pencionista, solt nasc, em Manacapuru-AM, aos

20 12 79 resid à rua: Sâo João Del Rei, n° 10-Crespo, filho de João Nunes de

Lima e Zilma Soares de Lima: e GRACINEIDE BARROS DA SILVA, bras Pen-

cionista viúva, nasc. em Manacapuru-AM, aos 14.07.81, resid. no mesmo

end do nubente, filha de Firmino Queiroz de Amaral e Maria Antonla Barros de

Amaral FÁBIO MARCELO NOGUEIRA GOMES, bras. Comerciante, divorciado,

ncisc. em Manaus-AM, aos 02.04.72, resid. à rua: Dr. Chaves Ribeiro, Qd. 19-

Conl Belvedere Planalto, casa 09, filho de Antônio Polplno Gomes e Raimunda

Nogueira Gomes: e MARIA DE NAZARÉ SANTOS DA SILVA, bras. Bancária, dlvor-

ciada nasc. em Manaus-AM, aos 18 07 65, resid, no mesmo end do

nubente, filha de José Francisco Selxas da Silva e Maria Santos da Silva

ADENIR OLIVEIRA DA SILVA, bras Aux. de Serv gerais, solt. nasc. em Manaus-

AM, aos 24 05.80, resid. à rua: Sâo José, 690, Santo Antônio, filho de Anastácio

Correia da Silva e Francisco Oliveira da Silva: e FRANCISCA ALESSANDRA

MOURA GOMES, bras. Do lar, solt nasc em Santarém-PA, aos 27.01.80, resid à

rua do Abocatelro, n° 26-Jorge Teixeira, filha de Francisco Moreira Gomes e

Margarida Moura Gomes ANTÔNIO ERONILSON FERREIRA CAMPOS, bras

Contador, solt. nasc, em Manaus-AM, aos 05.08.66, resid à rua Brasília 285,

Sâo Lázaro, filho de Moacir da Silva Campos e Elza Ferreira Campos: e ISIS

BATISTA GOMES, bras. comerciaria, solt. nasc. em Jurutl-PA. aos 26.11 64, resid.

no mesmo end. do nubente, filha de Secundlno Canto Gomes e Maria As-

sunçâo Batista Gomes. Se alguém souber de dlgum impedimento dos

nubentes acima relacionados, que oponha-o naforma da Lei,

Manaus-AM, 29 de lunho de 2005.

Oficial: Marco H«nrlqueR. Mesquita.
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Manaus, 18 de julho de 2005

rniTAi r>F CONVOCAÇÃO

Convidamos a todos os interessados a participarem

da Assembléia de fundação da ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVI-

MENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA -

ADESPIAM. a ser realizada no dla 27/07/2005, às 19 horas, na

Rua Paraná, Conjunto Paulo Nery, Bloco 67, Ap. 1B, Bairro Adri-

anópolls, Manaus-Am.

Na ocasiòo a Assembléia deliberará também sobre a

eleição da:
a) Coordenação Geral;

b) Coordenações Técnicas;

c) Conselho Fiscal;

d) Secretaria Executiva.

e) Aprovação dos Estatutos.

Manaus, 19 de |ulho de 2005

PAULO HENRIQUE G DASILVA
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO AMAZONAS

CARTÓRIO DO 8o OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DE MANAUS

OFICIAL: FRANCISCO DE ASSIS REGIS RODRIGUES

EDITAL DE PROCLAMAS

Faço sabei a iodos aue pretendem casar-se e apresen-

taram os documentos exigidos pelo Artigo, 1.525, n°s

lll e IV do CCB., os contraentes RICARDO HÉLIO DE CAS

TRO VALADARES E REJANE MANENTI Ele nat de Viçosa MG,

nasc. em 16.05.80, resia. na Rua 2, c/49 - C|. Bervely Hills

chapada, filho de Hélio de Campos Valadares e Maria do

Rosário Castro Valores. Ela nat. de São Paulo-SR nasc. em

09 05.78, resid. no mesmo end filha de Odair Aparecido

Manenti e Virgínia Maria Manenti. GERSON MARINHO

SOARES E FABIOLA DA CUNHA BAZI Ele nat de Manaus

Am, nasc em 04,06.76, resid. na Rua Castro Alves, 342

apto. 304, Cd. Jardim Imperial -Aleixo, filho de Mateus

Soares de Castro e Conceição Marinho ae Castro. Ela nat

de Manaus-Am, nasc. em 05.08.73, resid. no mesmo end

filha deNilo Sena BazieZelindaaaCunha Bazi HUGO DOS

ANJOS LEITE E SILVIA LETICIA FREITAS TUPINAMBÁ Ele nat

de Manaus-Am, nasc. em 15.02.81, resid na Rua Hum

berto de Campos, 118 - São Jorge, filho de Francisco da

Silva Leite e Ernestlna aos Santos Leite. Ela nat. de Manaus

Am, nasc. em 09.05.77, resid. na Rua Amàncio de Mi-

randa, 180 - Educandos, filha de Uaracy Siaueira

Tupinambá e Maria ãe Fátima Freitas Tupinambá. NI-

VALDO LIMA DOS SANTOS E SUELEN BARBOSA DA SILVA Ele

nat. de Manaus-Am, nasc. em 19.10.82, resid. na Rua 3, n

89, Nova Esperança II, tilho de Etiy dos Santos e Rita de

Cássia Lima dos Santos. Ela nat. áe Tefé-AM, nasc. em

20.11.76, resld. no mesmo end. filha áe Raimundo Bar

bosa óa Silva LUIZ EVARISTO RODRIGUES PIMENTEL E GLO-

RIA REGINA DE QUEIROZ MARTINS Ele nat de Belém PA,

nasc em 26.10.60, resid. na Rua Riad, 10, Qd. 46 - Cj

Campos Eliseos, filho Oe Raimunao Costa Pimentel e Se-

bastiana Rodrigues Pimentel.Ela nat. de Manaus-Am,

nasc. em 22.08.65, resid. no mesmo end. filha de Onofre

Queiroz Martins e Raimunda Ligía de Queiroz Martins

FRANCISCO FERNANDO DE ARAGAO ALVES E JOSILENE

GONÇALVES DE MATOS Ele nat. de Manaus-Am, nasc. em

09 09.50, resid. na rua 1, C/26-B, Alvorada l, filho de

Januário Fontinele Alves e Vera Maria Fontinele Aragão

ela nat. de Manaus-Am, nasc. em 11.06.86, resid. na Rua

Bela Vista n 36A, Alvorada I, filha áe Josias Tomas de

Matos e Judith Gonçalves de Souza WILLIANS SOUZA DE

CARVALHO E EDGARDA CASTRO DOS ANJOS Ele nat de

Manaus-Am, nasc. em 0408.72, resia. na Rua

Tupinambá, 43, Terra Nova II, tilho de Carlos Frederico de

Carvalho e Valdiza Souza áe Carvalho. Ela nat. áe Man

aus-Am, nasc. 18.10.81, resid. no mesmo end. filha de

José Eduardo Pereira dos Anjos e Maria Antônia Castro áos

Anjos FRANCISCO HILDERVAN OLIVEIRA E DANIELLE

BRANDÃO FALCÃO Ele nat. ãe Jaguaruana-Ce, nasc em

10.04.66, resid. na Rua 232-C/l 1. Qd. 411, N' 21, Cidade

Nova v, filho de Jonas Cláudio de Oliveira e Maria Car

mosita ãe Oliveira. Ela nat. de Manaus-Am, nasc. em

16.10.80, resid. na Rua 54, C/l - Japiim l, filho de Antônio

da Guia de Almeida Falcão e Marilene Brandão Falcão

CÍCERO LOPES DOS SANTOS E ILZA MARIA SOUZA

MACHADO, Ele nat. áe Santarém-PA, nasc. em 02.10.68,

resid. na Rua Tessalonicenses n° 8 - Santa Etelvina, filho de

Antônia Lopes dos Santos. Ela nat. áe Itaituba-PA, nasc

em 15.01.74, resia. no mesmo endereço, filha de Valdir

Graces Machado e Francisca Barroso de Souza. NELSON

KUWAHARA E PATRÍCIA LIMA RUBIM Ela nat de Belém-PA,

nasc. em 20.05.73, resid. na Av. Senador RaimunOo Par

ente, 70, BI/118-B, apto. 303, Cj. Gulanas - Flores, filho de

Shigeomi Kuwahara e Geny Alves Kuwahara . Ela nat. de

Manaus-Am, nasc. em 28.01.78, resid. no memso end

filha de Ornar de Souza Rubim Filho e Junilãa Arruda de

Lima HAROLDO FERNANDES DE LIMA JÚNIOR EVA FRIDA

PAULINO DE MOURA. Ele nat. ãe Manaus-Am, nasc. em

28.04.79, resid. na Rua 13, nJ 29, São José II, filho de

Haroldo Fernandes de Lima e Maria Barros de Lima. Ela

nat, de Manaus-Am, nasc. em 09.10.79, resid. na Rua 5,

C/16, Cj. Shangrilá IV, PIO, filha de Eduardo Antônio de

Moura e Rosemira Aparecida Paulino de Moura.

MALAQUIAS VELOSO RODRIGUES E SILVIANE DE SOUZA

BATISTA, Ele nat. de Manaus-Am, nasc. em 29.03.86, resid

na Rua 61, Q/23, m 8 - Amazonino Mendes, filho de Arlindo

Rodrigues Júnior e Maria lolanáa Veloso Oe Paula Ela nat

de Iranduba-AM, nasc em 22.04.87, resid. no mesmo

end filha de Marta Maria áe Souza Batista DONALDO

TADEU CORRÊA E SOUSA E NÃGILA RODRIGUES PEREIRA Ele

nat. de Santarém-PA, nasc. em 10.05.64, resid. na Rua 46,

n 66, Qd. 79, Amazonino Mendes, filho de Ismael da Silva

e Souza e Antônia Corrêa e Sousa. Ela nat. áe Manaus-AM

nasc em 28.11.61, resid. no mesmo end. filha de Manoel

José Pereira e Etelvina Rodrigues Pereira. JAIME NASCI

MENTO CARDOZO E MARIA DEUSARINA CUSTÓDIO LIRA

Ptofvjj de Autazes Am nasc opn 0^0951 r^sia no Rua

9, n° 408 - Alvorada lll, filho de Luiz Carãozo da Silva e

Josefa Nascimento Cardozo. Ela nat. de Manaus-Am,

nasc em 13.09.53, resid. no mesmo end, filha de Maria

de Lourdes Custódio Lira IVO ADILO ENGELBERT JÚNIOR E

KEILA PATRÍCIA FUCK. Ele nat. ãe Londrina-PR, nasc. em

26.05.65, resld. na Av. Senador Raimundo Parente n° 70,

Residencial Gulanas, BI/32, apto. 301 - Flores, filho ãe Ivo

Adilo Engelbert e Célia Gouvêa Engelbert. Ela nat. de San-

tarém-PA nasc. em 07.05.77, resid. no mesmo ená. filha

de Horst Fuck e Teresa Fuck. ALAN KARDEC DE HOLANDA

BRAGA E KATIA CILENE CAVALCANTE DA SILVA Ele nat de

Manaus-Am, nasc. em 19.12,70, resia. na Rua Cabral

Rolim n° 194, Alvorada I, filho de Olavo Vieira Braga e Fá

tima Barbosa de Holanáa. Ela nat. de Manaus-Am, nasc

em 19.10.74, reslã. naTrav. Oriental, n° 15 - Alvorada I, filha

de Joana Cavalcante da Silva. Se alguém souber de al

gum Impedimento aue oponha-o na forma óa Lei. O

referido é verdade dou fé.

Manaus-AM, 14áe junho ãe2005

Maria Rodrigues da Silva

Suboficial

ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS

Resenha: 126/05-CGL

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES

A Comissão Geral ae Licitação CGL torna publico para conheci

mento dos Interessados, o resultado do Mgamento das Documen

tações referentes á Tomada de Preços n° 036/2005-CGL:

1. Empresas Habilitadas:

CONSTRUTORA SÓLIDA LTDA,

LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

¦ L. MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA.

CONSTRUTORA PIRÂMIDE LTDA

TECMACON CONSTRUÇÕES LTDA.

• METACON CONST. MONTAGENS E COM. LTDA.

VEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA.

PROJETOCONSTRUÇÃOCMLLTDA.

KC EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS LTDA.

-MJMENGENHARIALTDA.

CONTEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA

¦ IMPÉRIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

2. Emptesas Inabilitadas:

CONSTRUCOM CONST. COM. E REPRES. LTDA.

MARGIL CONSTRUÇÕES LTDA.

CONSTRUBANSERV DE CONSTRUÇÃO LTDA.

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

A Comissão Geral de Licitação - CGL torna público pata conheci-

mento dos Interessados, o resultado do julgamento das Propostas de

Pt ecos referentes à Concorrência n° 008/2005-CGL:

n

1. Empresas Classificadas por preço global:

1 ° Lugar: AG EMPREENDIMENTOS LTDA

2o Lugar: PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

3° Lugaf KC EMPREEND. ASSOCIADOS LTDA

2. Empresa Desclassificada

CENTERSUL ENG. E PLANEJAMENTO LIDA

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

A Comissão Geral de Licitação - CGL torna público para conheci-

mento dos interessados, o resultado do lulgamento das Propostas de

PreçosreferentesàConcorrênclan°012/2005-CGL:

1. Empresas Classificadas por preço global:

1 ° Lugaf W.P CONST. COM. E TERRAR LTDA.

2o Lugar. TERCOMTERRAPLENAGEMLTDA

3°Lugar: CONSTRUTORA SOMA LTDA

4o Lugar: KC EMPREEND. ASSOCIADOS LTDA

5o Lugar: CONST, BASE EMPRE, E CONST. LTDA.

6° Lugar- IMPÉRIO CONST, E SERVIÇOS LTDA.

7o Lugar: DEMACCONSTRUTORALTDA.

8o Lugar: IZACONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

9o Lugar: AG EMPREENDIMENTOS LTDA.

10o Lugar: CENTERSUL ENG E PLANEJ. LTDA

. 'Lugar: CONSTRUTORA TOCANTINS LTDA

1 2o Lugar: BPA CONST, E COMÉRCIO LTDA.

13o Lugar: RR, CONST. E TERRAPLANAGEM LTDA

2. Empresa Desclassificada:

- PRE-CAST CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

A Comissão Geral de Licitação - CGL torna público, para conheci-

mento dos interessados, a data de abertura das propostas de preços

da Concorrência n° 010/2005-CGL, ocorrerá dla 21/07/2005 às

09:00 horas na sala de reunião n° 04.

1. Empresas Habilitadas:

ECONCEL EMR DE CONST. CIVIL E ELÉT. LTDA.

¦MJMENGENHARIALTDA.

DEMAC CONSTRUTORA LTDA.

CENTERSUL ENG. E PLANEJAMENTO LTDA.

CONSTRUTORA SÓLIDA LTDA.

CONSTRUTORA TOCANTINS LTDA.

TURIN CONSTRUÇÕES LTDA.

LINEAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CONSTRUTORA PIRÂMIDE LTDA.

METACON CONST. MONTAGENS E COM. LTDA.

VEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.

CONSTRUTORAALMEIDALTDA.

LIRA DE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA,

AG EMPREENDIMENTOS LTDA,

-IMPÉRIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

XAVANTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

KC EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS LTDA.

r LI\OLL k^l^uoiivu-vl^l 1 Lt\l\W unyw LtwA.

CONTEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.

TEC MACON CONSTRUÇÕES LTDA.

ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

A Comissão Geral de Licitação - CGL torna publico, para conheci

mento dos Interessados, a data de abertura das propostas de preços

da Concorrência n° 016/2005-CGL, ocorrerá dla 21/07/2005 às

: 00 horas na sala de reunião n° 04,

1. Empresas Habilitadas:

LIRA SERV, DE TRANSP E CONSTRUÇÕES LTDA.

ECONCEL EMR DE CONST CIVIL E ELÉT, LTDA.

DEMAC CONSTRUTORA LTDA.

CENTERSUL ENG. EPLANEJAMENTOLTDA.

RR. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CONSTRUTORATOCANTINSIND.ECOM.LTDA,

CONSTRUTORA BASE EMPREEND. LTDA.

CONTEC CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.

CONSTRUTORA SOMA LTDA.

AG EMPREENDIMENTOS LTDA,

IMPÉRIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

IZA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

CONSTRUTORA ETAM LTDA

E pitac 10 de Alencar e Silva Neto

Presidente da CGL

JUCEA
Consulte Andamento d* Procenoi »m www.lucea.am.gov

DESPACHOS DE 19 DE JULHO DE 2005

DOCUMENTOS AUTENTICADOS

PROCESSO EMPRESA

,782-9 AMAZOMAT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

520-5 ARAf ORROS PVCELL INDUSTRIA E COMERCIO DA

AMAZÔNIA LTDA

1791-8 BANCOBRADESCOSA

1605-4 CASADOSCOMPRESSORESLTDA

1282-2 EDILSON RUFINO DE JESUS ME

1335-7 ELFORT SERVIÇOS LTDA

3804- ESPECIALISTA LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA

1307-1 FÁBIO SENA DA LUZ ME

J145-1 G.G.LIDUARIOCIARALO

1147-8 G.G.LIDUARIOCIARALO

3803-5 GETSEMANI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

3804-3 GETSEMANI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

3749-7 HAMBIENTAL PISOS E REVESTIMENTOS LTDA

8715-8 HILARINO DE SOUZA MESQUITA ME

4280-6 HORIZON CABLEVISION DO BRASIL S A

4 740-9 INFRUTAS INDUSTRIA DE FRUTAS DA AMAZÔNIA S A

4669-0 JAMONTEIROPIRES

4671-2 JAMONTEIROPIRES

4005-6 J G R TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA ME

4048-0 JVCHAVESME

4756-5 JV PIRES DE ALMEIDA

8118-1 J VALKIMAR DA SlLVA

14552-0 JOHN DEERE BRASIL LTDA

.4169-9 JUCIMAR JUSTINO DE ABREU

1334-8 L.M.S MACHADO

'4759-0 MDAGATAIDELEAO

24757-3 MDAGATAIDELEAO

21805-0 M DASILVACARDOSOELETRIFICAÇÕES

21806-9 M DA SlLVA CARDOSO E LETRIF CAÇÕES

39995-7 M DO BP MORAES CLETO

39996-5 M DO BP MORAES CLETO

23255-0 MEN DE F OLIVEIRA COMERCIAL ME

24041 -2 M G A SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME

24770-0 MGDEALMEIDA

24772-7 MGDEALMEIDA

24800-6 MARIA JOSE SANTOS DE OLIVEIRA ME

18085-1 MARIA MIRANDA BARROSO ME

24590-2 MARUPAARTEFATOSDEMADEIRALTDA

24384-5 MAURÍCIO ANTONIO BUENO

22561 -8 MINERAÇÃO CAMAIU COMERCIO, IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA

123469-2 NUTRIRIO REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA

123470-6 NUTRIRIOREFEIÇOESCOLETIVASLTDA

124035-8 PHILIPSDAAMAZONIAINDUSTRIAELETRONICALTDA

124607-0 RAMELLOCOMUNICAÇÃOVISUAL ME

300749-1 RAMIR GOMES PRAIA

321527-2 REMO AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMERCIO DE

RESINAS TERMOPLASTICAS LTDA

324801-4 ROCHELLEYSOUZADACOSTAME

320788-1 STEVERSON RODRIGUES GONÇALVES

D23424-2 SUELY OLIVEIRA SOUZA

.324665-8 ULISSESCOUTODASILVAFILHO

.319891-2 VH FERREIRA NOBRE

323380-7 VALTEMIRF RODRIGUES

024362-4 VERÔNICA DE A SOUZA

024363-2 VERÔNICA DE A SOUZA

023796-9 ZENER PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAE

COMERCIO LTDA

DESPACHOS DE 19 DE JULHO DE 2005

DOCUMENTOS EM EXIGÊNCIA

PROCESSO EMPRESA

05/022688-6 AGL COMERCIO DE VESTUÁRIO E SERVIÇOS DE

MALOTE LTDA

05/024838-3 AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

05/024314-4 ARFACAS DA AMAZÔNIA INDUSTRIA E COMERCIO DE

FACAS GRÁFICAS LTDA ME

05/020170-0 ASCOPP SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA

DO PESCADOR E PRODUTOR RURAL LTDA

24632-1 ATILENEBM MORENO

24220-2 BAIJ^NOCaVIUNICAÇÃOEGESTAOEMPRESARlALLTCAME

10979-0 BANDEIRA E NUNES LTDA

19857-2 BRASIL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

24 765-4 C DE B P JÚNIOR REPRESENTAÇÕES

24766-2 C DE BP JÚNIOR REPRESENTAÇÕES

24780-8 CEPMAIAME

21599-0 CENTRO ESPECIALIZADO MEDICO ODONTOLOGICO E

LABORATORIAL DE MANAUS LTDA

6/024338-1 CMTA COOPERATIVA MANUENSE DE TRANSPORTES

ALTERNATIVOS

24157-5 COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA CNA

24406-0 CONSTRUTORA MURAI LTDA

20233-2 COSTURA D OURO INDUSTRIA E COMERCIO DE

CONFECÇÕES LTDA

124236-9 DAMASCENO TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA ME

124241 -5 DIFERENCIAL NORTE CONSULTORIA E

INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

100750-5 ELIANA MARQUES GOMES

J00751-3 ELIANA MARQUES GOMES

322732-7 EMPREITEIRASAMAUMALTDA

324527-9 EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO AMAZONASTUR

324785-9 ERALDOBOECHATLEALME

324333-0 ERNANI JOSE DE NAZARÉ FERREIRA

323616-4 FDA SlLVA BARBOSA SERVIÇOS

324813-8 FRANCISCA AVIANEIDE DE ALBUQUERQUE FELIXME

309994-9 FRIAMN FRIGORÍFICO MANACAPURÚ LTDA

D24795-6 GNBUZAGLOME

324114-1 HC DOS SANTOS RESTAURANTE

324212-1 HN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIMITADA

004518-0 IMPORTADORA E EXPORTADORA LEE MAQUINAS LTDA

020610-9 JOSE CARLOS DACONCEIÇÃO ME

L DE ABREU CARNEIRO ME

L DOS S AZEVEDO

LRCDEMELO

LRCDEMELO

LACERDA CARLOS JÚNIOR

M C GONÇALVES VEÍCULOS ME

M C OLIVEIRA REPRESENTAÇÕES ME

MN GOMES NONATO ME

MS PDE OLIVEIRAME

M S SERVIÇOS E DESPACHOS ADUANEIROS INDUSTRIA E

COMERCIO DE PALETES LTDA

MOSAICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

OBARATAODA MADEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RBCURSOSEPROFISSOESLTDA

RDEM BENTES LEAL ME

RN ALMEIDA

RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS ME

REAL BEBIDAS DA AMAZÔNIA LTDA

REAL BEBIDAS DA AMAZÔNIA LTDA

REAL BEBIDAS DA AMAZONIALTDA

REAL BE BIDAS DA AMAZÔNIA LTDA

RIAME MAGALHÃES LASMAR ME

RJ INFORMÁTICA E COMERCIO LTDA ME

SDONDELIMACOMERCIOME

TN COMERCIAL LTDA

VCP JÚNIOR PETRÓLEO

VCP JÚNIOR PETRÓLEO
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SÃO JOÃO BATISTA
Tel.: 3234-9138 (Adrianópolis)

^ ANTÔNIO CARLOS DA SILVA. .4 anos, indus

triário, filho dc Joaquim Neutel da Silva e Maria

Emilia da Silva. Causa: falência de múltiplos órgãos.

*JÚLIA PEREIRA M.\RQIJES, 95 anos, aposenta

da, filha de Péricles P da Silva e Rosa Marques

Lobato. Causa: morte natural.

* MARIA AUGUSTA G. DA SILVA, 67 anos, filha de

Alice Gregório da Silva e Clovis Cabral da Silva. Causa:

Falência múltiplos órgãos.

SANTA HELENA
Tel: 3671 -2177 (São Raimundo)

AMARIA RAIMUNDA JACKEUS MARINHO. 73

anos, do lar, filha de Guilherme Jackeus da Rocha e

Francisca Jackeus. Causa: choque séptico.

NOSSA SENHORA APARECIDA
Tel.: 3658-3190 (Tarumã)

P ANDRÉ OLIVEIRA BENEVIDES 19 anos. auto

namo, filho de Raimundo Benevides e Ana Maria

Batista de Oliveira. Causa: lesão crânio.

XÉDERSON FERNANDES BARBOSA 23 anos,

deficiente, filho de Antonvila F. Barbosa e Maria do

Carmo F. Barbosa. Causa: sem assistência medica.

*ERIVALDO RODRIGUES MIRANDA. 28 anos,

pedreiro, filho de Maria Darce Miranda. Causa: trau-

matismo craniano.

P EUZILENE SANTOS SIMÕES. 23 anos. serviços

gerais, filha de Manoel Lourenço M. Santos e Edna

Alves Santos. Causa: hemorragia pulmonar.

* FRANCISCO RODRIGUES SERRA 50 anos.

maceneiro, filho de José Pereira Serra e Maria Rita R.

Serra. Causa: insuficiência respiratória aguda.

P GUIOMAR SOARES SOUZA. 6 meses, filho de

Emanuel Raimundo C. de Souza e Elismara P

Soares. Causa: desconhecida.

í»JAMILSON DE SOUZA BRANDÃO .5 anos,

marítimo, filho de Raimundo Jair Brandão e Donata

de Souza Batista. Causa: asfixia mecânica.

*NATIMORTO de Patrícia do Socorro Rocha

Aguiar e Raimundo Amazonas Pereira. Causa:

prematuridade.

P PEDRO DE OLIVEIRA DA SILVA, 51 anos, filho

de Manuel Lopes da Silva e Ambrozina Francisca de

Oliveira. Causa: morte natural

P RAIDSON ANDRíVDE SENA. 57 anos, aposenta-

do, filho Raimundo Romano Sena e Efigênia Andrade

da Silva. Causa: coma aguda seguida de AVC.

* RONALDO SARAIVA GUIMARÃES, 29 anos,

ofice-boy, filho de João Marques Guimarães e Regina

Saraiva Torres. Causa: anemia aguda.
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MENSALÀO

fS 1 Governistas e oposição
- «^disputam comando da CPI

A questão deverá ser decidida em votação durante a primeira reunião de trabalho da comissão
¦ m*>\'M

Olívio é afastado do cargo

Lula afasta
Dutra do
Ministério

0 presidente Luiz Inácio Lula
da Silva aceitou a indicação do PP
(Partido Progressista) e deverá
dar o comando do ministério ho-

je ocupado por Olívio Outra (Ci-

édes) 
para Márcio Fortes, atual

:retário-executi\o do Ministério
do Desenvolvimento.

A indicação de Fortes foi feita

pelo presidente da Câmara dos
Deputados. Severino Cavalcanti

* (PP-PE). Segundo a reportagem
apurou, Olívio Dutra recebeu a
informação de sua demissão,
ontem, pelo presidente Lula.

Fortes já foi chamado ao
Palácio do Planalto e a expectativa
é de que o anúncio oficial de sua
nomeação seja feito antes do em-
barque do presidente para São

José dos Campos, em São Paulo.
de onde seguirá para Taubaté.

para participar de uma visita à
fabrica de telefones celulares LG.

Doutor em direito e diploma-
ta, o futuro ministro das Cidades.
Márcio Fones de Almeida. 63, cir-
cuia pelo segundo escalão do go-
verno desde a gestão do ex-presi-
dente Fernando Collor (1990-
1992), quando atuou como se-
cretário-executivo do Ministério
de Minas e Energia na gestão de
Pratini de Morais.

Já no governo Itamar Franco
(1992-1994). ele assumiu a pasta
interinamente e presidiu o conse-
lho de administração de várias es-
tatais do setor.

Na gestão de Fernando Hen-
rique Cardoso (1995-2002), For-
tes foi secretário-executivo do
Ministério da Agricultura, e tam-
bém presidiu conselhos de ad-
ministração da Embrapa e da
Conab. Desde o início do governo
Lula. ele assumiu a Secretaria
Executiva do Ministério do De-
senvolvimento. comandado pelo
ministro Luiz Fernando Furlan.

Fora do governo. Márcio Forte
foi secretário-geral e vice-presi-
dente executivo da Associação de

. Comércio Exterior, foi pesqui-
sador da Funcex (Fundação cen-
tro de Estudos do Comércio F.x-
terior) e participou de várias
atividades ligadas ao comércio
exterior como representante de
entidades como a Confederação
Nacional da Indústria. Federação
das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro, Federação de
Comércio do Estado de São
Paulo, entre outras.

Apesar de não ser filiado a
nenhum partido político. Márcio
Fortes chega ao Ministério das
Cidades como um técnico indica-
do pelo PP do presidente da Câ-
mara Severino Cavalcanti (PE).
Ele conta com a simpatia da ban-
cada do agronegócio e é reconhe-
cido principalmente pelo seu tra-
balho ao lado de Pratini no Mi-
nistério da Agricultura.

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva reforçou o discur-
so de que concentrará no
Congresso os melhores quadros
com mandatos da base aliada
do governo, independente de

quantas CPIs forem instaladas.
Ao dar posse ao ministro Jaques
Wagner no Gabinete de
Coordenação Política e Arti-
culação Institucional, em ce-
rimõnia fechada que durou
cerca de oito minutos, o presi-
dente agradeceu a atuação do
ex-ministro Aldo Rebelo à
frente da Coordenação Política
durante os últimos 18 meses.

O presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL). instalou na
manhã de ontem a CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) mista do
"Mensalão'. Ele lamentou a falta de
acordo para que todas as denúncias
de corrupção fossem investigadas

por uma única CPI e afirmou ter
certeza de que quem tiver culpa, se
houver culpa, pagará por ela".

A CPI do "Mensalão'". formada

por 34 congressistas, investigará as
denúncias de pagamento de me-
sada por parte do governo a de-

putados da base aliada para que
estes votassem de acordo com as
orientações governistas. A CPI vai
investigar ainda o suposto esque-
ma montado em 1997, ainda no

governo Fernando Henrique, para
a compra de votos para garantir a
aprovação da emenda constitu-
cional da reeleição.

Sobre a necessidade de insta-
lação de tantas CPIs no Congresso.
Renan Calheiros afimiou que 

"a

história não perdoa omissões e nem
a sociedade absolve tentativas de
acobertamento". "Aqui não se farão
blindagens. As denúncias e a multi-

plicidade delas são de extrema

gravidade e a sociedade exige
esclarecimentos", afirmou. Ao
voltar a defender sua posição a favor
da unificação das investigações,
Calheiros afirmou que os trabalhos
das CPIs poderão convergir em
determinado momento, dadas as
coincidências dos personagens cita-
dos. "Por isso. faço um apelo aos
integrantes das comissões (Correios
e Mensalão). a seus presidentes e
relatores. 110 objetivo da racionali-
dade, eficiência e agilidade das

, . ,ut. ... . • -. . .

INVESTIGAÇÃO

VOTOS

A (-omissão vai invés-

tigar ainda o suposto

esquema montado

cm 1997, ainda no

governo F;ernando

Henrique, para a

C< im pra de votos para

garantir a aprovação

da emenda constitu

cional da reeleição.

investigações, vamos promover um

ix-rmanente intercâmbio de infor-

mações. de depoimentos e até, se

oportuno for, vamos inovar e fazer,

respeitando o objeto de cada uma

das comissões, sessões conjuntas

para agilizar a investigação e evitar

sobreposições e redundâncias",

afirmou. Na tarde de ontem, a CPI

realizou a primeira reunião de tra-

balho para eleger o presidente e

indicar seu relator. A expectativa,

caso haja acordo entre governo e

oposição, é de que o deputado Raul

Jungmann (PPS-PE) seja indicado o

presidente da CPI. O nome mais co-

tado para ocupar a relatoria é o do

senador Amir Lando (PMDB-RO)
Mais uma vez governo e oposição

não conseguem chegar a um açor-

do para definir o comando de uma

CPI. Aloízio Mercadante voltou a

repetir que o comando da CPI deve

ficar com o PT e PMDB. os dois par-
tidos com maior bancada na Câ-
mara e no Senado. Com isto, o co-
mando da CPI do Mensalão'* fica-
ria nas mãos da base aliada
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Aloizio Mercadante voltou a repetir que o comando da CPI deve ficar com o PT e PMDB

Entenda o esquema do 'mensalão'

O termo "mensalão" entrou
definitivamente para o voca-
bulário político e cotidiano do

país com a entrevista do deputado
Roberto Jefferson (PTB-RJ) à
Folha, quando contou pela
primeira vez sobre um suposto
esquema de pagamentos mensais
a deputados do PP e do PL, no
valor de RS 30 mil.

Jefferson -apontado como um
avalista" de um esquema de cor-

rupção nos Correios- não apre-
sentou até o momento provas
materiais de suas acusações. No
entanto, nas semanas seguintes
outros testemunhos começaram
a trazer à tona elementos que sus-
tentaram em parte o depoimento

do deputado. A deputada licencia-
da Raquel Teixeira (PSDB-GO) re-
velou, primeiro à imprensa e de-

pois ao Congresso, que recebeu

proposta financeira para mudar de

partido Pouco antes, o deputado
Miro Teixeira (PT-RJ) relatou que
ouviu no ano passado de Jefferson
a menção sobre o "mensalão".

Fora do campo parlamentar.
Fernanda Karina Somaggio. uma
secretária que trabalhou para o
empresário Marcos Valério de
Souza entre 200.3 e 2004, contou

que teria testemunhado tráfego
de "malas de dinheiro" na agên-
cia de publicidade onde trabalha-
va e freqüentes contatos entre seu
ex-patrão, o publicitário Marcos

DENÚNCIAS

Valério de Souza, e parlamentares
de Brasília, bem como com o
tesoureiro do PT. Delúbio Soares.

Até o momento, não há provas
concretas sobre a existência do
"mensalão". 

que segundo o de-

putado Jefferson. seria de amplo
conhecimento da Casa.

0 mais forte indício de algum
esquema escuso vem de relatório
do Coaf (Conselho de Controle de
atividades Financeiras, ligado à
Fazenda), que registra saques
das empresas do publicitário
Marcos Valério nas agências do
Banco Rural e do Banco do Brasil
em Brasília e Belo Horizonte
chegam a R$ 20 milhões desde
junho de 2003.

Ivan Valente diz

que dívida do PT é
de R$ 39 milhões

Os advogac 1 apresentaram petição para que o inquérito fosse enviado ao STF

PF cancela depoimento do

empresário Marcos Valério
A Polícia Federal cancelou o

depoimento do empresário Mar-

cos Valeno, sócio da agencia de

publicidade SMP&B, que aconte-

ceria hoje. Segundo a Polícia

Federal, o novo depoimento não

acontecerá porque o inquérito que
investiga o suposto pagamento de

mesada a parlamentares está sob

responsabilidade do juiz Jorge
Macedo, da 4a Vara Federal em

Minas Gerais. .As informações são

da .Agência Brasil.

O juiz deve decidir hoje se vai

atender a petição feita pelos advo-

gados do empresário Marcos

Valério para que o inquérito seja

enviado ao STF (Supremo
Tribunal Federal).

Se o juiz aceitar o pedido, o

inquérito será analisado pelo STF

e pela Procuradoria Geral da

República, e, caso não tenha ele-

mentos suficientes para oferecer

denúncia, a Polícia Federal fará

novas diligências e investigações.

Enquanto isso, as investigações na

A semelhança com os faxes e as cópias das j
idcnuuaucs ciam os doeuilicntos icquisilados 1

pela PF, mas, quando os investigadores foram a j
Belo Horizonte pegar a lista, foram informados

da decisão do juiz da 4a Vara, Jorge Macedo.

Polícia Federal ficam paradas e vão

aguardar a decisão da justiça.
A Polícia Federal encaminhou,

no dia 8. uma representação à

Justiça de Minas Gerais solicitando

os registros de pessoas auto-

rizadas a sacar dinheiro na agên-

cia do Banco Rural. O pedido foi

feito depois do depoimento do ex-

tesoureiro do Banco Rural em

Brasília, Francisco Rego.

Ao ser ouvido pela PF, Rego

explicou que o mecanismo de

pagamento das contas da SMP&B,

empresa de Marcos Valério, fun-

cionava da seguinte maneira: a

agência de Belo Horizonte manda-

va fax com os nomes das pessoas
autorizadas a sacar o dinheiro em

Brasília. Ao chegar na agência em

Brasília, a pessoa assinava o reci-

bo e dava uma cópia de sua iden-

tidade. A iniciativa de copiar a

identidade dos autorizados a sacar

0 dinheiro teria partido do próprio
Francisco Rego.

A relação com os faxes e as

cópias das identidades eram os

documentos requisitados pela
Polícia Federal, mas, quando os

investigadores foram a Belo

Horizonte pegar a lista, foram

informados da decisão do juiz da

4a Vara, Jorge Macedo. Ele deci-

diu que os documento não pode-
riam ser levados para Brasília e

que os policiais deveriam deixar

o inquérito das investigações

para a competência da justiça
federal em Minas.

O deputado Ivan Valente (PT-SP)
afirmou ontem que a dívida oficial
do PT é de R$ 39 milhões, quase o
dobro dos RS 20.9 milhões animei-
ado anteriormente pelo secretário
de finanças, deputado José
Pimentel (PT-CF). Vidente também
sugeriu que a Executiva Nacional
está tentando separar o que é "dívi-

da legal" do que é dívida pessoal"
-sob a responsabilidade do ex-
tesoureiro Delúbio Soares- das con-
tas do partido.

Mais cedo, o deputado Paulo
Delgado (PT-MG) já tinha afirmado

que a dívida total era superior a R$
20.4 milhões.

"Foi verificada preliminarmente
a dívida de R$ 39 milhões. Essa é a
dívida oficial sobre os dados que
vão aparecer sobre fornecedores,
empresas aéreas, dívidas de cam-

panha (sem os empréstimos
declarados peio publicitário
Marcos Valério). Os juros não
foram contabilizados nesse proces-
so", disse Valente.

O deputado, que é da ala es-

querda do partido, disse ainda que
a direção estuda a suspensão de
Delúbio por 60 dias. prazo final
dos trabalhos da Comissão de
Ética da sigla.

Segundo o deputado, a Exe-
cutiva discute uma forma de
enfrentar o problema da dívida em
um prazo de 18 meses com a ge-
ração de economia de R$ 1 milhão

por mês. De acordo com ele, o par-
tido estuda o enxugamento de pes-
soai, o corte de gastos e até o
fechamento da sede de Brasília.

Outro ponto polêmico abordado

por Valente no exame das contas do

partido foi a questão das diferentes
faixas salariais entre os dirigentes.
Segundo o relato de Valente,
Delúbio e Silvio ganhariam R$ 11

jnil cada um enquanto os demais
dirigentes, com a mesma carga de
trabalho, ganhariam em torno de
R$ 7 mil e R$ 8 mil. 0 salário do ex-

presidente do PT José Genoíno. por
exemplo, era de R$ 8 mil.

EMPRÉSTIMO NÀO
É DÍVIDA DO PARTIDO
Em relação aos empréstimos

avalizados por Marcos Valério nos
bancos Rural e BMG. Valente afir-
mou que o assunto ainda não foi
discutido. "Nós entendemos, pela
nossa parte, que isso não é dívida
do Partido dos Trabalhadores e não
foi contraída em nome do Partido
dos Trabalhadores". .Ainda sobre o
assunto, Valente mencionou a
"perplexidade de vários dirigentes,
inclusive do campo majoritário,

que não sabiam dos empréstimos
falados pelo tesoureiro do PT no
sábado à noite".

Ele reafirmou que a esquerda
do PT não considera os emprésti-
mos como dívida do partido.

A nova Executiva Nacional do PT
está reunida em São Paulo para
avaliar a situação financeira do par-
tido e possivelmente discutir o caso
do ex-tesoureiro Delúbio Soares,

que admitiu neste final de semana

que o partido trabalhou em quase
todas as campanhas de 2002 com
caixa dois.

A entrevista teve repercussão
internacional: o Financial Times',
um dos principais jornais eco-
nômicos do mundo afirmou que as
declarações de Delúbio compli-
cavam a situação do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Delúbio
também está no centro do escânda-
lo político do "mensalão", suposto
esquema de pagamento de mesada
denunciado pelo deputado Roberto

Jefferson (PTB-RJ).
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VENEZUELA

Chávez responde acusações
da Igreja sobre "ditadura"
A Igreja Católica tem sido a maior torça de oposição que Chávez enfrenta nb país ao ponto cte lassificá-la como um 

'tumor'

0 presidente da Venezuela.

Hugo Chávez, negou as acusações

do cardeal Rosalio Castillo Lara de

que ele está levando a Venezuela
"à uma ditadura". A declaração do

religioso, feita no domingo, dia 17,

aumenta as tensões entre o gover-
no venezuelano e a representação

da Igreja Católica no país.
Chávez disse que 

"qualquer

um que pensa" que o seu governo
"é revolucionário" e está se tor-

nando 
"gradualmente" uma dita-

dura 
"é louco o bastante para ser

preso, ou apenas ignorante, e des-

conhece o que está acontecendo

na Venezuela".

As declarações do presidente,
feitas durante um encontro da

Comunidade Andina das Nações,

que ocorre em Lima (no Peru).

SAIR DO IRAQUE

ACUSAÇÃO

Chave., freqüente-

mente disse a seus

colaboradores que

Jesus Cristo era um
"socialista", e 

"anti-

imperialista", e acusa

o cardeal venezue-

lano de ser um 
"ban-

dido", com o 
"de-

mônio dentro dele".

foram divulgadas na segunda-
feira. Castillo Lara também afir-

mou no domingo que a adminis-
tração de Chávez. "tirou o controle

de Kxlos os órgãos do governo" na

Venezuela, e que a "democracia

verdadeira" não existe no país.
Ele acusou Hugo Chávez. de

seguir 
"o mesmo exemplo" do

presidente de Cuba. Fidel Castro.

OPOSIÇÃO DA

IGREJA CAfl-LICr.

A Igreja Católica na Venezuela

tem sido uma das maiores forças

de oposição que Chávez enfrenta

no país. O presidente, quando se

refere à instituição costuma classi-

ficá-la como um "tumor".

Mas nem sempre a igreja fe/

oposição a Chávez. Durante mui-

tos meses, os religiosos perma-
neceram em silêncio, e apenas

recentemente a Conferência Epis-

copai da Venezuela voltou a atacar

Chávez e seu estilo de governo. Os

comentários de Castillo Lara fo-

ram feitos depois da transmissão

dc um programa semanal de rádio

de Chave/, em que ele acusou o

cardeal de, com a oposição, 
"ar-

mar um golpe" e deixar de lado

qualquer tipo de auxílio à popu-
lação mais pobre do país. Chávez

freqüentemente diz aos seus cola-

boradores que Jesus Cristo era um
"socialista", e 

"antiimperialista", e

acusa o cardeal venezuelano de

ser um 
"bandido", com o de-

mônio dentro dele".

Eduardo Fernandez, presidente
do Partido Social Cristão, criticou o

presidente venezuelano por usar

uma 
"linguagem vulgar e ofensi-

va" ao se referir a um homem
"adorado 

pelos venezuelanos".

Al Qaeda pressiona países europeus
. _ .-... ,...i,wmi..i..n.ii.ii_m nriHi<>ntes ram 52 nessoas. alémOlos utiatri

A rede terrorista Al Qaeda -

comandada por Osama bin Laden-
- deu aos países europeus pre-
sentes no Iraque um ultimato de

um més para a retirada de suas

tropas, ameaçando realizar novos

atentados na Europa. A autentici-

dade do comunicado ainda não

pôde ser comprovada.
"Essa mensagem é a última que

enviamos aos países europeus. Nós

damos a vocês o pra/o de um mê

para retirar seus soldados da terra

da Mesopotâmia (em referência ao

Iraque)", afirma o comunicado,

assinado pelo grupo autodenomi-

nado Brigadas .Abu Hafs ai Masri.

que é supostamente ligado à Al

Qaeda. A postagem do texto data de

sábado. 16. "Será uma guerra san-

grenta. a serviço de Deus. F. uma

mensagem que dirigimos aos

cruzados que continuam presentes
no Iraque: Dinamarca. Holanda.

Reino t nido. Itália e outros país-
es", afirma o comunicado. As

Brigadas \bu Hafs ai Masri (nome

de um líder da Al Qaeda que dirigiu

as operações militares da organiza-

ção até sua morte em outubro de

2001, na C-uerra do Afeganistão)

reivindicaram os atentados do últi-

mo dia 7 em Londres, que mata-

ram 52 pessoas, alémlÉos quatro
suicidas que participaram da ação.

e os ataques ocorridos em 11 de

março de 2004, em Madri, que
deixaram ll)l mortos Não há re-

gistro comprovado de nenhum ata-

que reali/ado por esse grupo, e que
supostos membros das brigadas já

reivindicaram a responsabilidade

por outros eventos que não tinha

relação alguma com eles.
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Chávez é acusado de seguir o mesmo exemplo de Fidel Castro
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Diante da falta de consenso com

os países africanos, a Alemanha

perdeu a esperança de que o

Conselho de Segurança da ONU

possa ser ampliado de acordo com a

proposta do G-4. 
"Uma chance

inédita dessas para a África não vai

se repetir nas próximas décadas",

0 Grupo do Quatro não conse-

guiu acertar com os países africanos

uma proposta comum de reforma

do Conselho de Segurança da ONU.

Ao contrário do que propõem a

.Alemanha, o Brasil, a índia e o

Japão, a 1'nião Africana exige que os

novos membros permanentes a

ingressarem no CS da ONU tenham

direito de veto. Sem o apoio dos 5.

países da l nião Africana, I proposta

do G-4 não tem chance de adquirir a

maioria de dois terços da Assembléia

Geral necessários para aprovação. As

negociações deverão prosseguir no

dia 25 de julho em Genebra.

VETOÉQUKTÂO

INSOLÚVEL
Embora o chanceler brasileiro.

Celso Amorim, tenha afirmado que

as divergências são menores do que

parecem, o ministro alemão do

Exterior, Joschka Fischer, acha que
dificilmente restará tempo para se

chegar a uma proposta consensual.
"Para tudo se precisa de uma maio-

ria de dois terços. Aa discussões não

são fáceis. É preciso muita prudên-

cia" declarou o ministro do Exterior

alemão Joschka Fischer.

O G-4 espera que os africanos

façam concessões a tempo de a pro-

posta de ampliação do CS ser sub-

metida á Assembléia (ieral em mea-

dos de setembro, por ocasião do

encontro de cúpula dos 60 anos das

Nações Unidas.

O ministro alemão não acredita

que possa haver um consenso em

relação ao Impasse do veto.

Os países do G-4 - que defendem

a criação de seis novas cadeiras per-
manentes, duas das quais para a

África - esperam que uma abdicação

temporária do direito de veto por

parte dos novos possa ajudar a con-

quistar o apoio dos cinco amais

membros permanentes á proposta.
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SUPER MODEL

Ela é a queridinha
cio Brasil e das

grandes marcas
mundiais de moda
No dia de seu aniversário Gisele avalia seus poucos 25 anos de sucesso

Descoberta aos 13 anos no shopping

Eldorado, em São Paulo, numa excursão

«aspirantes 
gaúchas, a modelo Gisele

ou pensativa ao receber l proposta

para conhecer a Elite Models. Motivo: a

excursão previa uma visita ao Playcenter.

que ela não queria perder Decidiu

jaceitar o convite. 
"I.á. observei que. além

do biotipo magro ideal para o mercado,

ela tinha os pés no chão e ambição", diz

Liliana Comes, atualmente dona da esco-

Ia de modelos VLannabe, que na época.

trabalhando na Elite, formulou o tal con-

vite. De lá para cá. o faro profissional de

Gisele foi fundamental.

Segundo o pai da top model, Valdir

Biindchen, Gisele e as cinco irmãs foram

criadas para ser independentes. 
"Ser

modelo foi um acidente de percurso.
Soava complicado, mas apoiamos quan-
do tivemos a certeza de que ela tinha

aptidão". Valdir credita à determinação

o fato de a filha ser bem-sucedida. 
"Ela é

tão destemida que chega a ser superpro-
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tetora". Prova disso é Patrícia,

irmã gêmea de Gisele. As duas

conversam umas três vezes por
semana. 

"Ela telefona, quer
saber tudo e dá conselhos. Tem

dias em que digo: 
"Ò, maninha, só

sou cinco minutos mais nova!'

brinca. A vontade anunciada de (iisele

de reduzir o ritmo, diz Patrícia, não

tem nada ¦ ver com a idade. 
"Ela 

quer
um pouco de sossego. Viajar de lá para
cá é solitário." Bela e brasileira, a top conquistou espaço internacional
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| Garota de inúmeras propagandas
Recordista de capas da "Vogue' mundo

afora, (iisele abriu espaço l modelos

brasileiras no exterior. Já desfilou para os

estilistas mais exigentes, como Dolce &

Gabbana. Versace e Valentíno -este chegou a

dizer que 
"um vestido usado por ela passa a

valer muito mais".

De fato. Gisele é considerada um dos me-

lhores nomes quando o assunto é vender. A

imagem da garota-propaganda da C&A em

2001 e 2002 teria sido responsável por um

aumento de 20% nas vendas. A empresa não

confirma, mas as peças usadas por ela nos

comerciais sumiam das lojas no dia seguinte.

\ Vivo. a Crendene, a Credicard e a Nivea tam-

bém já apostaram na moça.

\|ll)OI
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Na Nivea. Gisele é igualmente considerada

responsável pelo aumento da participação no

mercado. Para Paulo Zottolo. presidente da

Nivea no Brasil, ela foi um marco na história

da empresa, que não permitia celebridades

nas campanhas. 
"Só ela tem essa imagem

bem-sucedida entre as mulheres. Ela não é

só famosa, é popular." Márcio Santoro. sócio

da agência África, que detém as contas da Vivo

e da Nivea. concorda: 
"Onde ela põe a mão,

vira ouro. Mais que a atuação dela como

modelo, foi a personalidade que a fez famosa.

Ela é carismática. Não tem precedentes".
A consultora de moda Costanza Pascolato

pensa parecido. 
"Não dá para comparar

Gisele com ninguém. Não só porque é

deslumbrante Ela tem um apelo que atende

a todos os tipos sociais. Talvez seja uma das

últimas unanimidades em termos de

beleza", avalia.

Modelo explica o sucesso
Ela está entre as cem celebridades mais poderosas

do mundo segundo a revista . orbes'. tem fortuna

estimada em US$ 62.S milhões, é citada no

i.uiiiiirss Book' como a modelo que mais faturou

em um único ano, já foi eleita a mulher mais bonito

do mundo e namora Leonardo DiCaprio. TUdo isso

em apenas 2S anos de vida, que a modelo completa

hoje. Explicações para o sucesso não IiIi.hh Em

entrevisto por e-mall, Gisele dá grande parte do

crédito à sua perseverança e ao apoio da família. E

conta que está "em busca de algo novo". Confira:

Quando foi que você se deu conta de que era uma

estrela internacional?

Gisele Biindchen - As coisa> não aconteceram de

repente Depois de muitos trabalhos e testes, comecei a

conquistar espaço no mercado Percebia quando as pes-

soas gostavam do meu trabalho, e isso me entusiasmava.

Trabalhar com fotógrafos, estilistas, maquiadores e

cabeleireiros renomados era uma alegria. Quando me

chamaram para fotografar a capa da Vogue' que

reuniria grandes modelos [a revista, de 1991), destaca-

va l modelo como a revelação do ano| fiquei muito feliz

e realizada. Percebi que tinha conquistado o respeito (

0 reconhecimento das pessoas que trabalham M ramo.

Poi maravilhoso!

Segundo Costanza Pascolato. você é talvez a última

top model capaz de causar empatia em todas as raças,

classes e religiões. Como é ser um espelho em que

tantos se miram?

Gisele - Nossa! O que eu poderia dizer.. Sinto-me

lisonjeada. É bom ver seu trabalho reconhecido. Mas, ao

IHCMIIU lCni(AJ, __|uaiiuu <t_a. iia.-aa ú ..it ü-Tl CXCuipiD

para as pessoas, as cobranças são maiores, e esperam

perfeição de você.

Sua participação em Taxi' é um sinal de que espera

seguir outro caminho? Você acredita que l carreira de

modelo tem final precoce?
Gisele -Já fiz muitos trabalhos no mundo da moda. já

fotografei com inúmeros fotógrafos para várias revistas e

marcas, e desfilei para diferentes estilistas. Procurei

aproveitar as oportunidades que apareceram e hoje busco

novos desafios, para os quais preciso RM preparar. Não

sei se vou seguir a carreira de atriz, mas com certeza

estou em busca dc algo novo. Quanto a trabalhar como

modelo, acho que uma boa profissional pode ter uma

longa carreira.

Muitas pessoas bem-sucedidas acabam se afastando

cie amigos, de familiares e da vida espiritual. Como você

mantém esses valores?

Gisele - Acho que a família é a base de tudo na vida.

Eles sempre estiveram ao meu lado. dando-me suporte

necessário e transmitindo ensinamentos c valores para

que eu conseguisse chegar onde estou hoje. Sei que. ape-

sar da distância, sempre posso contar com eles. e isso me

dá muita segurança. São as pessoas em quem mais con-

fio no mundo. Saí muito nova de casa, na adolescência.

Então, nessa época, em que geralmente se faz muitos

amigos, eu estava viajando pelo mundo ( construindo

minha carreira, e por isso não tenho muitos amigos anti-

gos. Mas tenho alguns amigos de infância que ainda cui-

tivo, e acho bacana poder ver os diferentes rumos que

cada um deles tomou. Quanto à parte espiritual, acho

muito importante ter fé, e. mesmo com um ritmo aluei-

nante de trabalho, tirar um tempo para a reflexão.

Como você e o Leonardo fazem para lidar com a agen-

rial Pin (Jmj HI<";i<_ «vim trihilhir rm rinpnvi?

Gisele - A gente vai se virando do jeito que dá. Ele já
me deu dicas, sim.

Informe-se

Teatro

(irupo paraense vem
a Manaus para

mostrar o teatro de
bonecos do Estado

Página 22

Cinema

A ilha', de Michael Bay

CArmageddon). propõe
discussão sobre cio-

nagem humana
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Sintonia

Novidades da Top
Internacional podem

ser conferidas
no dia 28
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Qualidade,
Tradição e
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TEMPORADA

Bonecos vão ganhar vida
Companhia paraense vem a Manaus brincar e ensinar a fazer arte com bonecos mamulengos

A magia do teatro dt bonecos vai

tomar conta da programação do Pro

jeto Palco (íiratório do Sesc (Serviço

Social do Comércio), que inicia turnê

pelaslinidiulesdoSescapresent-Uidii
o espetáculo Tissaro Junino Garça

Dourada', encenado pelo grupo

paraense In Bust Seguindo I pro-

posta de proinoveniintercâmbiocul-
tural entre artistas, a 2J etapa do pro-

jeto 110 estado retrata em espetáculo

teatral a cultura popular paraense e

realiza oficinas para atores

A oficina com o tema 
'() 

boneco

como recursode linguagem artística',

acontece na próxima sexta-feira, das

8h às 12h, no Auditório do Sesc Cen-

tro (RuaJosé Azevedo). 0 objetivo da

oficina é a experimentação da lin-

guagem do teatro de formas ani-

madas. 0 Público alvo de partici-

pantes é formado por atores, profes-
sores da área artística, alunos de

ENCONTRO

A oficina 'O boneco

como recurso de lin-

guagem artística',

acontece na próxima
sexta-feira, das 8h às

12h, no Auditório do

Sesc Centro. O obje-

tívo experimentar a

linguagem do teatro

de formas animadas.

teatro e artistas plisticos.
Nod_a23, as lSh.WnoCentroCuI-

tural do Sesc -Centro, será a apresen-

taçãodo espetáculo, que é uma alego-

ria do pássaro junino, manifestação

popular típica do Pará e se constitui

em mais um instrumento de estudo

da In Hustieairocom Bonecos. Foi re-

sultado d" trabalho de projeto de

pesquisa do autor Adriano Barroso,

patrocinado pelo IAP (Instituto de

Artes do Pará) em 2(K)2. com o obje-

tivo de resgatar e difundir as manifes-
tações folclóricas unindoduas lingua-

gens absolutamente populares: o
teatro de bonecos e as tradições do

pássaro junino em uma empreitada

inédita no país.
A brincadeira com as tradições

populares passeia entre o cordel e o

melodrama para instituir de vez a
variedade de referências que funda-

menta o espírito do povo paraense,
lista mistura também estará na es-

tética do espetáculo que trabalha com

elementos que vão do miriti ao ve-

ludo, na confecção dos bonecos, das

tradições medievais européias as

tradições populares tipicamente

paraenses, no enredo do texto

Matéria-prima será a animação
In Bust Teatro de Bonecos é um

grupo de teatro que utiliza a ani-

mação de bonecos como matéria-

prima O boneco é a base da criação,

o foco da encenação, é a partir dele

que o espetáculo vai se desenvolver.

Porém. o ator complementa a cena e

facilita a trama.

0 espetáculo apresenta bonecos

mamulengos, bonecos gigantes com

manipulação por vara e bonecos de

pedestal com movimentação em

arco. Os atores-manipuladores in-

terferem diretamente na cena, com-

pondo-a. posto que o figurino se

constitui como cenário. A trilha

sonoraé original e brinca com vários

ritmos, e a sonoplastia é inusitada.

0 humor tem sido a essência

desse trabalho e desde a sua criação.

investiga a utilização teatral do

boneco, contracena com o ator e sua

relação com a platéia. Itilizando as

manifestações artísticas populares
do Pará, não apenas a história que
conta. mas. todos os recursos cêni-

cos, como o miriti. o pano de rede. a

cantoria, a métrica da rima.

Nessa atividade constante entre

sete espetáculos em repertório, per-
formances com bonecos gigantes,
oficinas, campanha publicitária,
vídeo educativo, e episódios do Pro-

grama Catalendas da TV Cultura do

Pari. o grupo mantém um núcleo de

trabalho e envolve 12 pessoas direta-

mente em seus projetos, acumu-

lando experiências na confecção e

manipulação de variados tipos de

bonecos, objetos e cenários. A

experimentação é a impulsio-

nadora de uma pesquisa constante

no fazer teatral.

ESPETÁCULO

DEB-USÕES
Nessa história, a princesa Ma-

riana - que está apaixonada pelo

príncipe Mateus Augusto -é obrigada

a se casar com o filho de sua

madrasta, a rainha Valéria de

Marambaia. Com a ajuda da feiti-

ceira da mata. a rainhaquer usurpar

o trono do rei Henrique e planeja
matar o príncipe e o pássaro garça
dourada, animal de estimação de

Mariana encantado pela fada Dáfne

para protegê-la. Porém, por acaso.

os matutos Pipico e Bereco, teste-

munliam os assassinatos.
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Bonecos e atores vão dividir o palco do Sesc nesta semana

CURTAS

MELHOR IDADE

Amanha
vai ter coral
no TA

() ritmo amazônico cantacli ipor

vozes da experiência. K o que o

Conl da Melhor idade - Vozes dn
\uu_zonas. da SEC (Secretaria de

Estado da Cultura), vai mostrar no

espetáculo Voz e Movimento,

amanhã, no Teatro Amazonas, as

1811.0 secretário estadi ral de Cul

tura. Robério Braga, informa que a

entrada é gratuita
O Conl da Melhor Idade fa

parte do Centro Cultural Cláudio

Santoro. administrado pelo pi-
verno do Estado. I)e acordo com o

maestro Paulo Afonso de Oliveira

regente do Coral, esta é a primeira
vez que a apresentação será feita

com a participação do grupo 1^

ciação à Dança', também dn B
tro Cultural. 0 grupo de dança

composto por crianças de seis a áv

anos. irá acompanhar o Coral em

quatro músicas: no gênero no-

turno 
'Luar 

Amazônico' e no tema

fúnebre Réquiem Amazônico',

ambas de autoria do maestro: 110

canto regional Uirapuru', de

Vialdemar Henrique: e na valsa
'Fascinação', 

de Marcletti

No repertório do show de

quinta-feira estão, também, músi-

cas como 
'Emoções', 

de Roberto

Carlos. 
'CaçadordeMim'. 

de Milton

Nascimento, 
'(.ente 

Humilde de

Tavguara. e 
'Canto 

pela Paz', de

John Lennon.

O Coral da Melhor Idade foi cri-

ado em 1998, no bairro do P.irqi n

10. Atualmente. sobacocnfcnaçà
do Centro, conta com membn is tk

diversas instituições da Melhor

Idade da cidade de Manaus, tota

li/ando 44 integrantes.

mim\m
COMPETÊNCIAS CHAVES REALIZAÇÃO
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CALENDÁRIO DE AGOSTO DE 2005 ãsSSSgsSSiii^gg o
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ELABORAÇÃO E CONTROLE DA DOCUMENTAÇÃO DO SGQ  01 A 03/08 18AS22 SAMUE_:

FERRAMENTAS DA QUALIDADE  li..! O1A04/08 18AS22 DIENNE

PLANEJAMENTO. PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO l l 
J 

01A 04/08 18 AS 22 SOSTHENES

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE ^^  l[,jl 

~ 
01 A04/08 18 ÀS 22 ADI

TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO 
~ 

NM  
' 06 E13/08 8 AS 15 CALMQNT b

NEGOCIAÇÃO PARA COMPRADORES I , , l I 08A10/08 18AS22 SOSTHENES

RELAÇÕES INTERPESSOAIS jf j| I _ __ 08 
A10/08 18 ÀS 22 MÒNICA

LOGÍSTICA INTEGRADA F^" 08 A11/08 18 AS 22 ADALBERTO

ISÕ 9001"2Ò0"0 -LblTÜRÃb INTERPRETAÇÃO  9m,M i , 
08 A11/08 18 AS 22 JANDER

ECOTREINAMENTO: PRÁTICA DE SOBREVIVÊNCIA DAS EMPRESAS  13 E14/08 FULLTIME OCIMAR

PDCA/MASP  B 15 A18/08 18 ÀS 22 DIENNE

ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 
IJ 15 

A18/08 18 AS 22 CELSO

KAIZEN ¦ PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA |i 
'j  15 A18/08 18 AS 22 ADALBERTO

TOMADA DE AÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA KLjl 15 A18/08 18 AS 22 SAMUEL

JOGOS, DINÂMICAS E VIVÊNCIAS DE GRUPO   9\\'À 
~~ 15 

A19/08 18 ÀS 22 ADI
SSS rSrti, n rw mSÍtSS Fni nÃni ' MTm i wttum irás?? I ARAI RFRTO
SrSrSd ¦ OIIXVsU-- UL s/SJis i i\U-.L- un min_,i_/nwL. I M__M____| I l ____¦_¦____ I I I I I '

CHEFIA E LIDERANÇA fcf II 22 A 24/08 18 AS 22 MÒNICA

FMÊA - ANALISE DO MODO DE FALHA E EFEITO l  i^níl 22A25/08 18AS22 RIS0NEV

KANBAN pif-H 22 
A 25/08 18 ÀS 22 VÂNIA

FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS DA QUALIDADE ISO 9001 2000  1^1 11 22 A27/08 18 ÀS 22 JANDER

TÉCNICAS E•MÉTODOS DE INVENTARIO ¦[ 
'4 

I 29 A 31/08 18 AS 22 SOSTHENES

COMO TRABALHAR EM EQUIPE? |, , 
29 A 31 08 18 AS 22 MÒNICA

IS014001-LEITURAE INTERPRETAÇÃO  |l,|| 29/08 
A01/09 ^ÜZstT GUILHERME

CEP BÁSICO """ ¦J-Jll 29/08 
A 01/09 18 ÀS 22 DIENNE

GERENriAMcu-nnnTCMDn 
" 

29/08 A01/09 | 18 ÀS 22 | CALMONT

QÜALYNORTE se reserva no direito de adiar e/ou cancelar qualquer curso acima relacionado, caso não haja número suficiente de participantes para sua realização.

CONHEÇA OUTROS SERVIÇOS DA QÜALYNORTE"

Consultoria nas áreas: Qualidade (ISO 9001:2000); Ambiental (ISO 14000); Saúde e Segurança Ocupacional (OHSAS 18000);

Responsabilidade Social (SA 8000) para Implantação e Manutenção de Sistemas.

Consultoria em Gestão de Pessoas; Aluguel de Salas para Eventos.

18

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

Rua 24 de Maio, n° 220,6o Andar, Sala 618, Ed. Rio Negro Center - Centro. CEP 69010-080

Fones: 2344846 / 622-8724 / 622-8697 E-mail: qualynorte@internext.com.br Home-Page: www.qualynorte.com.br

FAZER A DIFERENÇA E O NOSSO COMPROMISSO!
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PROGRAMAÇÃO

TV ABERTA

tum
5hl. - (llobo Rural

dh 15 - Bom Dia Brasil

7b05 - Mais Você

81.30 - Sítio do I'icapau Amarelo

8h5. -TVXuxa

• 

10hS5 - .-MTV

11.140-Globo Biparte

I2h 15 -Jornal Hoje

12h45-Vídeo Show

13h30 - Laços de Família

14h45 - Filme; Puni! Emissão

Impossível'
K.h28 - Malhação

17h - Alma Gêmea

TliSO -Jornal do Amazonas

18hl0-ALuaMeI)isse

19hl5 -Jornal Nacional

19h45 - América

20h30 - Campeonato Brasileiro:

Santos x Vasco

22h45 -Jornal da Globo

23h20 - Programa dojô

SSL
Sh-Jornal do SBT

•5h30 

- SBT Rural

dh - Sessão Desenho

8h -Bom Dia & Cia.

llh45-Festolândia
I2hl. - Un Maluco no Pedaço

12h45 - Eu, a Patroa e as Crianças
* I ..ti 15 - Pequena Travessa

I4h - A Madrasta

15h-Charme

l6h - Casos de Família

17h-Chaves

17h50 - Programa do Ratinho

18h50 - 0 Grande Perdedor

19h30-RodaaRoda

20h - Os Ricos Também Choram

201.40-Xica da Silva

22h30-ForadoAr

23h30 - Friends

Oh-Jornal do SBT

DISCUSSÃO

'A ilha5 fala sobre clonagem
Diretor diz que a intenção é fazer com que as pessoas pensem, mas não quer gerar polêmica

Michael Bay, o diretor de

Armageddon', gosta de filmes

cheios de explosões,

perseguições, corridas e enge-

nhocas diversas. Mas seu traba-

lho mais recente, 'A Ilha", previsto

para estrear cm agosto por essas

bandas, trata da questão política
da clonagem e da ética científica

Fwan McGregor e Scarlett

Johansson representam dois

clones que escapam de uma

instituição secreta no futuro

próximo. 
"Quero 

que, na saída

do cinema, as pessoas se per-

guntem: 
'Se 

eu pudesse, será

que ia querer um clone?'. Todos

nós queremos viver mais tempo,

mas até onde iríamos para que
isso fosse possível? Seríamos

egoístas a ponto de matar outra

pessoa para podermos viver

mais?", disse o diretor.

O filme começa mostrando

Lincoln Six-Echo (McGregor).

que vive com centenas de outras

pessoas num lugar aparente-

mente utópico, onde todos

vestem branco e têm seus movi-

mentos monitorados e controla-

dos rigidamente.

Os moradores vivem na espe-

rança de ganhar na loteria que
vai lhes permitir ir até 

"a 
ilha",

supostamente o único lugar

remanescente no planeta que
não foi contaminado por um

desastre ambiental.

Depois de ter sua curiosidade

despertada por conversas com

um técnico (Steve Buscemi),

Lincoln descobre que, na reali-

dade, ele foi criado para fornecer
"peças 

avulsas" para humanos

ricos c famosos que pagaram l'S$

5 milhões para ser cionados

Ele e o personagem de

Scarlett Johansson fogem e são

perseguidos por um bando de

mercenários, em seqüências

que oferecem ao diretor a

chance de filmar cenas de ação

e perseguição.

TERROR
ÉTICO
As críticas iniciais do filme

vêm sendo positivas, mas algu-

mas pessoas podem nâo gostar
do fato de A Ilha' trazer ecos

de filmes como Fuga do

Século 21' (l.ogan's Run') ou

Matrix'. O jornal especializado

The Hollywood Repórter disse

que o filme é 
"uma história de

terror ético".
"O 

que é preocupante é que os

criadores do filme, possivelmente
sem querer, criaram uma obra

que vai fundamentar os argu-

mentos da direita religiosa", disse

o jornal. Michael Bay afirma que
vê A Ilha' como 

"filme 
de sessão

pipoca", feilo para divertir o

público norte-americano, e não

com o intuito de contribuir para a

discussão séria das pesquisas
com genética ou células-tronco.
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Scarlett Johansson vive uma dupla aventura com suas identidades pra lá de confusas

BILHETERIAS

'Quarteto' continua na liderança
O filme Quarteto Fantástico',

sobre quatro super-heróis com

problemas de gente comum, lide-

rou as bilheterias no Brasil pelo
segundo fim de semana consecuti-

vo. Os dados foram divulgados hoje

pelo site filmeb.com.br, especializa-

do em cinema.

Sem estréias de peso -as princi-

pais foram Amaldiçoados' e 
'Herbie'

-a produção baseada na famosa

história em quadrinhos levou 342

mil pessoas aos cinemas e

arrecadou R5 2.6 milhões. Em duas

semanas em cartaz., o filme acumu-

Ia platéia de 1,4 milhão de pessoas e

lucro de RS 4,6 milhões.

Nos EUA, o líder do fim de se-

mana foi 
"A 

Fantástica Fábrica de

Chocolate", estrelado por Johny
Depp. 0 longa dirigido por Tim

Burton arrecadou US$ 55.4 milhões

(cerca de R$ 129 milhões) entre

sexta e domingo.

Dicas de leitura Crônica
Estratégias Para a Laranja

no Brasil'

0 livro traz Informações para a

cadeia produtiva da laranja do

Brasil. Começa mostrando um

método para analisar cadeias pro-
dutivxs. base para o estudo feito

com a laranja. Conta a história da

laranja no Brasil, contemplando os

acontecimentos mais Importantes

ocorridos desde a chegada da cul-

tura ao país. Também sào vistos os

perfis dos insumos para a pro-
dução citrícola . desde indústrias

de fertilizantes, corretivos, passan-
do por defensivos, setor de mudas,

máquinas, implementos e equipa-

mentos de irrigação.

Autor: M. F. Neves e F. F Lopes

Editora: Atlas

Preço: R$ 35
Páginas: 2.2

^ _______________________¦

Segurança da

Informação'

A proteção
dos ativos de

informação

adquire o sta-

tus estratégi-

co para as

organiza-

ções, tanto pelo
alto valor associado quanto pelos
impactos negativos que a destrui-

ção, alteração ou divulgação indevi-

das de informações podem trazer

para xs finanças e para a imagem

da organização, como penal izaçáo

por não-conforniidade com a lei.

perda de credibilidade e prejuízos.

Autor: Adriana Beal

Editora: Atlas
Preço: R$ 32
Páginas: 180

101 Estratégias de Marketing

para Empresas de Serviços'

Este livro enfoca o mesmo

processo bem-sucedido de

venda ensinado na Rainmaker

Academy, programa dc liderança

e negócios fundado pelo autor.

As pessoas que passaram por
seus custos atraem mais de l'S$

300 milhões para suas empresas

como resultado de treinamento

Troy Waugh desenvolve profis-
sionais que sabem vender os

serviços de suas empresas e

náo vendedores que, por acaso,

lambem vendem serviços de

auditoria, contabilidade, advo-

cacia e consultoria.

Autor: Troy Waugh

Editora: Atlas

Preço: R$ 43

Páginas: 228

Adyam Litaiff

Minha avó sempre acolheu em
casa filhos tantos que sequer me
lembro quantos Irmãos já tive. Além

dos cinco que ela mesma deu à luz,
muitos apareciam pra passar tem-

poradas conosco, mas quando iam

eu acabava sendo sempre neta
única. Até que alguém ficou.

Com um ano e alguns meses de
vida, minha nova irmã Marcela -

adotiva de parentes próximos como
eu- aprendeu a me amar de uma
forma que até hoje nunca entendi.

Além de sermos separadas por
seis anos de diferença na idade, eu

fazia questão de ser antipática. I ma
seqüência de beliscões estava no

destino da coitada que foi eleita
minha vitima em potencial. Quando
mais eu me desviava -ela sempre

queria estar comigo- mais ela dizia

que me amava. Era sufocante O

mais chato é que passei a ser a

Xixi com amor
aniversariante do dia 29 de outubro

já que ela havia nascido no dia 28 e
eu 110 dia 30. Passamos a fazer uma
única festa, portanto. Para minha
surpresa, no nosso primeiro aniver-
sario juntas 

-completávamos dois e
oito anos- dona Editli me aparece
com dois vestidos de modelo igual.
Conclusão: Marcela ficou parecendo
minha cópia reduzida.

Já na festa, filho mais novo
sempre tem razão. Eu que só me
interessava pelo 

'Shovv 
da Xuxa'

tinha que ouvir o 
'Vôo 

de Táxi',
da Angélica, que minha irmã

pulava quanto mais repetissem a
música. 0 meu 

'llariê' 
sempre

ficava pra depois.
Tudo era antipatia. Menos o xixi.

Nisso eu tinha razão. Minha avó
conta que parei de fazer xixi na
cama mesmo antes de completar
um ano. já minha imiã. tínhamos
16 e 10 e nada da lada do banheiro
fazer um encantamento pra ela. O

trauma era que dormíamos no
mesmo quarto.

Ima vez fiz uma viagem de fim
de semana. Quando voltei minha
cama era uma desgraça. Só xixi. 0

quarto parecia uma vinícola.

Marcela havia dormido duas noites
na minha cama com meu lençol
cor-de-rosa Quando perguntei a ela

por que diacho ela havia me apu-
nhalado pelas costas e marcado

para sempre o meu colchão, ela,
com lágrimas nos olhos, disse que"foi 

de saudade". Com essa resposta
nào pude sequer bater nela.

No dia do meu casamento eu

com 23 e ela com 17, já morando
separadas há alguns anos, a vi der-
rarnar algumas lágrimas e disse a
ela pra não chorar poraue borraria a
maquiagem. Ela justificou o choro
dizendo que 

"era 
de saudade".

Hoje fico pensando pir que
demoramos para entender e valo-

rizar os presentes que Deus nos dá.

Os títulos podem ser encontrados no site www.edltoraatlas.com.br (Preços nâo incluem o frete) Adyam Lttalfl (advam_lltaltf@yahoo.com.br) é jornalista e editora do caderno de entretenimento do M

Cinema
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Herbie: Meu Fusca
Turbinado

Comédia, livre.
Encontrado por uma jovem
em um ferro-velho, o fusca
enferrujado Herbie é refor-
mado para que possa com-

petir cm corridas ua
Nascar. Com Lindsay
Lohan, Michael Keaton,
Matt Dillon e Breckin
Mever no elenco.

Cinemark 4: 12h3Q,
15h05, 17h25, 19h55 e
22h25.

Amazonas 6: 13h, 15h,
17hl0el9h20.

o nosso planeta.
Cinemark 7: 12h50,

15hlO, 17h40, 20hlO e
22h30.

Cinemark 8: llh50,
HhlO, 16h30, 19h,21h30e
Oh (somente sexta-feira e
sábado).

1 Ul__l--0---l->

Amaldiçoados
Terror, 14 anos. Após

serem atacados por um
lobisomem, três jovens
precisam encontrá-lo e
matá-lo, para se livrar de
sua maldição. Com
Chnstina Ricci, Joshua
jackson e Shannon
F.lizabeth no elenco.

Cinemark 6: 12h20,
14h45, 17hl5,19h30,21h50
e 0h30 (somente sexta-feira
e sábado).

Amazonas 5: 17h, 19hlü
e 21h30.

Continuações

Quarteto Fantástico
Aventura, 14 anos. Um

desastre atinge uma nave
espacial, fazendo com que
seus quatro tripulantes
sofram modificações em seu
organismo dc forma a ga
nharem poderes especiais.

Ao retornarem à Terra
eles têm que passar a lidar
com seus novos poderes e
decidem usá-los para com-
bater os vilões que ameaçam

15h50, 18hlOc2üh30.
Amazonas 4: 14h, 16h30,

18h50e21hlO.

Pokémon 4: Viajantes
do Tempo

Ailimaçào, livre. : Há 40
anos, o poderoso Pokémon
Celebi escapou por pouco
de um temível caçador,
especializado em capturar
e vender Pokémon raros.
Ao lado de Sammy, um
determinado garoto, Celebi
usou seus poderes de viajar
no tempo e se lançou ao

presente.
No entanto, eles encon-

tram um perigoso inimigo

que transforma os Pokémon

que captura em criaturas
malignas e poderosas.

Cinemark 3: 12h25,
14h30el6h35.

Amazonas 5: 13hlO e
15H10.

Guerra dos Mundos
Ficção científica, 12

anos. Ray Ferrier é um
homem divorciado que nào
se sente à vontade no papel
de pai, mas precisa proteger
seus filhos de uma gigan-
tesca máquina de guerra

tudo o que encontra.
Cinemark 1: 12H1Ü,

14h40, 17h20, 19h50 e
22h20.

Cinemark 2: 18h20, 21 he
23h40 (somente sexta-feira
e sábado).

Ama/onas 2: 13h40, 16h,
18h20e20h40.

Amazonas 6: 21h20.

Madagascar
Animação, livre. Q. leão

Alex é a grande atração do
zoológico do Central Park.
Ele e seus amigos sempre

passaram a vida em
cativeiro e desconhecem o

que é morar na selva até

que a zebra Marty decide
fugir. Ao perceberem a
fuga do amigo, Alex parte à
sua procura.

Cinemark 2: 12h, 14h05 e
16hl().

Cinemark 5: 13h, 15h, sábado).
PhlOe 19hlO.

Amazonas 1: 13h20, 
15h20,17hl0el9h.

SERV.ÇP

Batman Begins
Ação, 10 anos. Decidido a

combater <* iniustica um
milionário órfão parte pelo
mundo em busca de meios

que lhe permitam se tornar
um justiceiro mascarado.
Com Christian Bale,
Morgan Freeman e Liam
Neeson no elenco.

Cinemark 3: 18h40 e
21h45.

Amazonas 1: 20h50.

Sr. & Sra. Smith
Ação, 12 anos. Casados,

John e Jane Smith traba-
lham como assassinos de
aluguel, mas um não sabe
do trabalho do outro.

F.les vivem atualmente
uma relação entediada,
mas a situação entre eles
muda de rumo quando
cada um recebe um novo
trabalho, que é justamente
matar o outro.

Cinemark 5: 21h40 e
0h20 (somente sexta-feira e

O Cinemark fica no
Studio 5, avenida General
Rodrigo Otávio, 555
Distrito Industrial.

Preços:
Segunda, terça e quinta-

feira: RS 10 (até as 17h)e R$
12 (a partir das 17h).

Quarta-feira: RS 9 (qual-
quer horário).

Sexta-feira, sábado,
domingo e feriado: RS 12

(até as 17h) e RS 14 (a partir
das 17h).

De segunda à sexta-feira
todos pagam meia-entrada
nas sessões iniciadas até as
14h.

Os cinemas Amazonas
ficam no Amazonas
Shopping Center, Djalma
Batista, 482, Chapada.

Preços:
Segunda, terça e quinta-

feira: RS 9 (até as 17h) e RS
11 (após 17h).

Quarta-feira: RS 7 (o dia
todo).

Sexta-feira, sábado,
domingo e feriado: RS 13

(em qualquer horário).



24 Manaus, quarta-feira, 20 de julho de 2005 Entretenimento & Negócios 3Juntal bn CiututuTcin

siHfio*LiA
ADRIANA CIDADE llntonlO(9|cam.coi-.br Telelon»: |92) 2101-8520 Fax (92)2101-5523

Sem extra

Os deputados estaduais podem usufruir suas fénas com

tranqüilidade. Não está prevista nenhuma convocação

por parte do governador Fduardo Braga, de reunião

extraordinária neste mês de julho. Bom para os cofres

públicos que deixam de gastar verdadeira fortuna para

efetuar o pagamento das extras puni os parlamentares.

Por outro lado, os deputados ficarão sem .1 gratificação,

que sempre sào bem vindas. Pelo menos podem des

cansar um pouco, afinal, a partir de agosto, o trabalho

vai ser dobrado. Principalmente se o ex-deputado

Cordeiro der o ar de sua graça.

Mudança
As mudanças na nova Top Internacional do .Amazonas

Shopping nào serào apenas no visual da loja. As aten

dentes e colaboradoras Top também passarão a se apre-

sentar junto aos clientes de forma mais elegante, fugindo

do tradicional preto, os novos uniformes primam por

cortes modernos e cores que acompanham as tendências

da moda em todo o país. () público poderá conferir as

novidades a parnr do dia 28, data da reinauguração da

loja. Aliás, a reabertura da loja está sendo esperada por
muitos consumidores fiéis da Top.
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Música

aZmBEmü

O dicionáno Cravo Albin da Música

Popular Brasileira, organizado com

apoio da F.1 Paso, está despertando

cada vez mais o interesse de

estrangeiros. Com média de 
"Ml 

mil

consultas'més, tem chamado a

atenção à quantidade de acessos do

Japão, da Califórnia e de Miami. Além

de uma viagem sobre a rica história da

MPB, o site reúne 7.000 verbetes -

1.(100 já traduzidos para o inglês

Gratuito
As comunidades dos bairros Sào

Francisco, Petrópolis, Vila Amazônia e

Aleixo vão ganhar um serviço gratuito
a partir do mês que vem. F, que, a

Faculdade Manha Falcão vai atender

< is nv >radc >res vizinhe >s através de seu

Núcleo de Atendimento Jurídico que
terá um escritório coordenado por

professores do curso de direito para
orientar os alunos nas aulas práticas e

ajudar quem precisa.

AMENIDADES
0 economista e ambientalista francês

Ignacy Sachs, professor da Universidade de
Sorbonne, defendeu durante uma palestra
em Brasília, a utilização da atividade turisti-
ca para o desenvolvimento social das popu-
lações que produzem artesanato e vivem em
regiões de turismo, como os da Amazônia.

Como homenagem aos 15 anos do
lançamento do ECA (Estatuto da Criança e
do Adolescente), o Instituto Amazônia
Celular distribuiu nas lojas, quiosques e pon-
tos de vendas da Amazônia Celular em
Manaus, exemplares do Estatuto mais folder
explicativo sobre os projetos do Pró-

Conselho - Celular Amigo e o Pró-Fia.

Encontro de experiências assim

acontecerá o espetáculo 
"Voz 

e
Movimento, que será apresentado pela
SEC (Secretaria de Estado da Cultura),
amanhã no Teatro Amazonas.

Será lançado no próximo dia 25, a loja
da Blockbuster Manaus. A empresa é uma
das maiores fontes de renda da Indústria do
cinema e tem à disposição dos clientes,
vários filmes. Imperdível.

José Mala, secretário da Sepror, em recente

aparição

finfim, O respeito à população
está sendo cobrado. A Lei das

Filas que não vinha sendo

cumprida, agora está renden

do algumas multas aos bancos

que nào atenderem os clientes

em até 45 minutos. A fisca-

lização está de olho. Quem
sabe agora o tratamento

comece a mudar.

Esta história de um grande
supermercado comercializar

mercadoria vencida, realmente é

um absurdo. Até agora só

foram registrados casos no sul

do país, mas é importante ficar

de olhos bem abertos na data de

validade dos produtos e caso

seja detectada alguma irregulan-
dade, o correto é denunciar.
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No final, a certeza de encontrar

e dasê
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marcas.

AMAZON PRINT
Matriz:
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Av. Irri|ulm*labuco,1425/1417 - Centro Av. Rodrigo Otávio, 4455

one: (92)2125-9595 Fone: (92)2123-'
www.amazonprint.com.br
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