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Redução de IPI é incentivo à produção de ‘híbridos’

Distritais aprovam PLDO
em primeiro turno

Quando a presidente
Dilma Rousseff tomou
posse, ela se defrontou
com uma questão inquie-
tante do ponto de vista
econômico: empresários,
presidentes de federações
de indústrias dos Estados
e executivos de montado-
ras estavam cobrando uma
posição mais ostensiva do
governo quanto ao trata-
mento a ser dado ao setor
automobilístico. No caso
dos projetos movidos a
eletricidade, o então mi-
nistro do Desenvolvimen-
to, Miguel Jorge, se posi-
cionou contra a iniciativa
face às suas “limitações”.
Mas, o cenário agora é ou-
tro e tanto a presidente
quanto o atual ministro
apóiam no sucesso dos
veículos movidos a etanol
e a energia elétrica.

A pauta do Palácio do
Planalto já incluiu a comer-
cialização de carros híbri-
dos com emissão zero de
carbono. Em outras pala-
vras, um bom projeto em
tempos de sustentabilida-

de. A redução de um ponto
percentual no Imposto so-
bre Produtos Industrializa-
dos (IPI) aos fabricantes,
entre 2013 a 2017, dará novo
alento à indústria. “Quere-
mos dar esse incentivo para
que o Brasil seja o centro da
fabricação de modelos hí-
bridos”, adiantou o minis-
tro Fernando Pimentel. 

Hoje, os carros impor-
tados híbridos vendidos
no mercado possuem IPI
de 30%. E alguns importa-
dores reclamam do impos-
to elevado. Embora não
consultado em relação ao
incentivo à produção hí-

brida, o ministro da Fazen-
da Guido Mantega reco-
nhece que o setor automo-
bilístico é responsável por
mais de 20% do PIB da in-
dústria. “É um dos setores
que mais faz investimen-
tos”, reconheceu. 

De qualquer forma, o
anúncio da redução do IPI
para modelos elétricos mais
etanol surge num momento
estratégico. Afinal, durante a
Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambien-
te e Desenvolvimento
(Rio+20), os veículos elétri-
cos estarão no centro do de-
bate. Com o tema "Transpor-

tes ecológicos para o Desen-
volvimento Sustentável", o
Fórum Global de Mobilida-
de Elétrica terá como objeti-
vo a troca de experiências
em mobilidade sustentável
utilizadas em vários países.

Crescimento
Segundo Informações

da Associação Brasileira
do Veículo Elétrico (AB-
VE), “o interesse da po-
pulação em mobilidade
elétrica está crescendo de
forma considerável. Com
os avanços tecnológicos
dos veículos elétricos, di-
versos fabricantes já ofe-
recem modelos híbridos,
híbridos plug-in e pura-
mente elétricos em suas
frotas”. Em seu portal, a
entidade revela que em
algumas cidades e países
a promoção do uso de
carros movidos a eletrici-
dade é disseminada. Na
Rio+20, o fórum servirá
“para ampliar o conheci-
mento da população e
percepção governamen-
tal dos benefícios dos
veículos elétricos, princi-
palmente em países
emergentes”.
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Neste sábado, 30 de junho, a
Unique Fitness realiza  a tradicional
festa de São João, a partir das 19h.
Bolo de milho, arroz doce, cocada,
quentão, canjica, batata doce, pé-de-
moleque e cachorro-quente estão
entre as comidas típicas que serão
oferecidas durante o arraiá. Para
oferecer opções diversificadas ao
público, além das guloseimas que
fazem o evento ficar ainda mais di-
vertido, a dupla Heverton e Hever-
son animará a noite do público. Ha-

verá também atrações para o público infantil, como pula-pula,
cama elástica, piscina de bolinha, barracas com atrações, entre
outras brincadeiras que animarão a noite da garotada. “Por ser
uma academia voltada para a família, acreditamos que o bem-
estar não deve ser apenas físico, mas também social e emocio-
nal. Este é o terceiro ano que promovemos a tradicional festa
de São João e esperamos agradar a todos. Além disso, comple-
tamos em 2012 três anos de atuação no mercado e esta é uma
excelente oportunidade para comemorarmos, juntamente com
nossos alunos e colaboradores”, declara o diretor da Unique
Fitness, Diogo Salim. O público-alvo do evento é composto pe-
los alunos da academia, sendo que cada um tem direito a ad-
quirir dois convites, no valor R$ 20 (cada).

Vem aí o Restaurant Week

Vêm aí a 7ª edição do
Brasília Restaurant Week,
que acontecerá entre os dias
16 a 29 de julho. Os clientes
Mastercard Platinum e
Black poderão contar, mais
uma vez, com uma semana
de vantagem. Entre 9 e 15
de julho, eles poderão se an-
tecipar e saborear as delí-
cias que os restaurantes reservaram para o festival (R$31,90
no almoço e R$43,90 no jantar – com direito a entrada, prato
principal e sobremesa). As reservas podem ser feitas, prefe-
rencialmente, via concièrge da própria Mastercard (0800 725
2025).São 92 casas participantes, entre as quais: Dom Fran-
cisco, Dudu Camargo Bar Restaurante, Barbacoa, Bar do
Mercado, Fred, Villa Borghese, Lagash, Belini Il Ristorante, 4
Doze Bistrô, Triplex, Your’s e Avenida Paulista.

Transparência nas eleições

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em parce-
ria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), lançou
esta semana uma campanha nacional por transparências
nas eleições de 2012. A iniciativa tem por propósito promo-
ver a legalidade na prestação de contas nas campanhas elei-
torais deste ano, bem como estimular a sociedade ao acom-
panhamento da arrecadação de receitas e realização das des-
pesas de candidatos, partidos políticos e comitês eleitorais,
visando aprimorar o processo eleitoral no Brasil e combater
a corrupção.Por meio dessa campanha, mais de cinco mil
profissionais que trabalham com o processo de eleições, en-
tre eles candidatos a prefeitos e vereadores, contadores, ad-
vogados, administradores financeiros de campanhas eleito-
rais, bem como representantes de comitês financeiros e par-
tidos políticos, serão capacitados no evento "Seminário de
Transparência nas Prestações de Contas Eleitorais". 

Dados da PriceWaterhouseCoopers (PwC) dão conta de que,
em maio, houve um tendência de aquecimento de fusões e
aquisições no Brasil. Ao todo, foram feitas 86 transações no
mês e um total de 327 no ano, 3% a mais que em 2011. Com o
resultado, o mês formou-se como o segundo melhor da histó-
ria, superado apenas por dezembro de 2010, quando
ocorreram 95 transações. 

CorreioWeb ganha novo formato
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Pimentel: incentivo para que o Brasil seja o centro da 
fabricação de modelos híbridos

Festa Junina anima Sudoeste

Carlos Alberto Pacheco
Especial para o DF-Goiás

Fusões e Aquisições em alta

DANOS MORAIS

Unilever terá que pagar R$ 10 mil à dona de casa 

Uma dona de casa será
indenizada em R$ 10 mil por
danos morais por ter encon-
trado um preservativo aber-
to dentro de uma lata de ex-
trato de tomate. A condena-
ção ao fabricante foi manti-
da pela 3ª Turma do STJ.

A vítima conta que só foi
possível ver a “camisinha”
no momento em que foi
guardar o restante do extra-
to, após preparar o jantar e
servi-lo à sua família. A dona
de casa então decidiu enca-
minhar a embalagem à uni-
versidade local para que fos-
se feita uma análise. A uni-
versidade entrou em contato
com a fabricante do produ-
to, a Unilever Brasil Ltda.,
que se recusou a compor

amigavelmente os prejuízos
morais alegados pela dona
de casa, que decidiu entrar
com uma ação na Justiça.

A Unilever foi condena-
da, em primeiro grau, a pa-
gar R$ 10 mil pelo dano, cuja
sentença foi mantida pelo
TJRS (Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul). No STJ a
empresa alegava nulidade
do julgamento, devido seu
pedido de prova pericial ter
sido negado. A defesa da
Unilever argumentava que a
perícia requerida seria fun-
damental para demonstrar
que o preservativo não po-
deria ter sido colocado den-
tro da embalagem enquanto
o produto estava na fábrica,
uma vez que o processo é to-
do mecanizado. Dessa for-
ma, a defesa sustentava que
o dano pelo qual a consumi-

dora afirma ter sido vítima
poderia decorrer de fato
próprio ou de terceiro.

Essa justificativa foi rejei-
tada pela ministra Nancy
Andrighi, relatora do pro-
cesso. Ela alegou que a deci-
são em primeira instância
indeferindo a perícia não foi
acatada oportunamente e
que a decisão do TJRS de ne-
gar a produção de prova foi
fundamentada, uma vez
que avaliou que apenas por
ser mecanizado o processo
de produção não se pode-
riam excluir todas as possi-
bilidades que resultaram na
presença da “camisinha” no
interior do produto.

A Unilever, ao buscar se
defender, afirmou que a con-
sumidora não teria sofrido
dano moral, pois se sentiu à
vontade o bastante para con-

ceder entrevistas à imprensa.
A empresa sustentou que tal
comportamento seria “no
mínimo estranho” e incom-
patível com o de uma pessoa
que sofre dano moral.

Em contrapartida à ava-
liação feita pela Unilever,
Nancy Andrighi afirmou:
“Ao contrário do que supõe
o recorrente, o abalo causa-
do a uma dona de casa que
encontra, num extrato de to-
mate que já utilizou para
consumo de sua família, um
preservativo aberto, é mui-
to grande. Isso é do senso
comum.” A ministra refor-
çou ainda que é natural que
diante de um sentimento
de tamanha indignação o
cidadão desperte o desejo
de obter justiça, elencando
que, “ainda que tardia, a
justiça não lhe faltou”.

Os mais de três milhões
de usuários do Portal Cor-
reioWeb, que reúne todos os
sites e produtos desenvolvi-
dos pelos Diários Associa-
dos no Distrito Federal, já
podem conferir o novo pro-
jeto concebido para melho-
rar a navegação da página e
tornar a leitura ainda mais

atrativa. Houve mudanças no layout da página e melhorias
na tecnologia, que oferece mais segurança e agilidade ao na-
vegar pelo portal. As novidades no conteúdo também pro-
metem chamar a atenção. Entre os destaques está o Blog da
Igualdade, destinado a debater assuntos relacionados às
questões de igualdade de gênero e raça. A responsável por
esse espaço inovador é a jornalista e professora universitária
Sandra Machado, doutora em História, com pesquisa em es-
tudos de gênero das mulheres, cinema e multiculturalismos
pela Universidade de Brasília (UnB). O Blog abordará ações,
ideias, políticas e pesquisas que devem evidenciar as desi-
gualdades, para enriquecer ainda mais as discussões acerca
do tema. Com as inovações, a estimativa é de que haja um au-
mento na audiência de até 20% no próximo trimestre.

Taypa Almoço Principa - Filé de peixe grelhado ao
molho de queijos e pimenta amarela acompanhado
de talharim ao pesto com tomate cereja

Ketllyn Fernandes
Especial para o DF-Goiás

Os deputados distri-
tais aprovaram em
sessão ordinária o

Projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias (PLDO) para
2013 e cinco propostas que
abrem crédito suplementar
ao orçamento do DF no va-
lor total de R$ 57,1 milhões
para várias atividades do
governo local. O texto foi
apreciado em primeiro tur-
no e ainda terá que passar
por segunda votação.  

O PLDO estabelece os
parâmetros para a elabora-
ção do orçamento do Distri-
to Federal para o ano de
2013. O texto passou pelas
comissões de Economia,
Orçamento e Finanças
(CEOF) e de Constituição e
Justiça (CCJ). Ele chegou à
Casa em maio e recebeu 140

emendas dos distritais. 
Créditos – Os cinco pro-

jetos que abrem crédito su-
plementar foram aprova-
dos em dois turnos e reda-
ção final e seguem à sanção
do governador Agnelo
Queiroz. A maior parte dos
recursos será destinada ao
custeio de atividades da
Casa Civil do GDF. 

Pontos importantes – Na
semana passada, o secretá-
rio de Planejamento, Luiz
Paulo Barreto, esteve na Câ-
mara Legislativa para escla-
recer aos parlamentares
pontos importantes do
PLDO 2013. No documento,
são propostas mudanças
que vão permitir melhor ad-
ministração do orçamento.
Entre elas, destaca-se a que
limita repasse de verbas pa-
ra festas. Outros destaques
são a contenção de despesa

com pessoal e o acréscimo
de recursos para serem apli-
cados em investimentos.
“Este é um ponto que o GDF
vem seguindo firmemente.
A LDO indica que, em 2013,
nós continuaremos a conter
despesas com pessoal e a ra-
cionalizar o custeio”, expli-
cou o secretário na ocasião.
“Com a sobra do orçamen-
to, será possível garantir
maiores investimentos na
Educação, na Saúde, no
Transporte e no Desenvol-
vimento Urbano.” 

Medidas – A proposta
reforça a conduta adotada
pelo GDF ao longo deste
ano, que é deixar clara a im-
possibilidade de promover
aumentos salariais. “Au-
mentos salariais de grande
proporção impactam no or-
çamento e vão contra a nossa
política de investimentos”,

reforçou Barreto. Além da
racionalização de despesas,
o GDF espera contar com re-
cursos do governo federal,
Banco Mundial e Banco Na-
cional do Desenvolvimento
Econômico e Social
(BNDES) para obras especí-
ficas, como as da Copa do
Mundo de 2014. 

Conciliação – Uma preo-
cupação do governo em re-
lação à arrecadação é a dívi-
da ativa. Em 2013, a exemplo
deste ano, o GDF promove-
rá uma Semana de Concilia-
ção de Execução Fiscal para
assegurar o pagamento de
dívidas tributárias e não tri-
butárias, garantindo a recu-
peração de crédito. A ideia
é valorizar quem paga na
data, com descontos, mas
também garantir que os de-
vedores quitem seus débi-
tos com o governo.

Fonte: Agência Brasília


