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CONCESSIONÁRIA RIO–TERESÓPOLIS S.A.
Companhia Aberta – REG. CVM nº 01920-8

CNPJ nº 00.938.574/0001-05 
NIRE Nº 3330016228-3

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: No dia 20 de maio de 2013, às 15:00 horas, na 
sede social da Companhia. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação 
em conformidade com o Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia. MESA: 
Presidente: André de Oliveira Câncio; Secretário: Carlos Eduardo Soares 
de Menezes. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: O Sr. Ricardo Bustani 
apresentou os resultados do primeiro trimestre de 2013, destacando a ligeira 
queda de tráfego decorrente da retração da atividade econômica e das fortes 
chuvas ocorridas no início de 2013. Por unanimidade de votos foram tomadas 
as seguintes deliberações: (i) A eleição do presidente do conselho de adminis-
tração ocorrerá na próxima reunião, prevista para 05/06/2013; (ii) Aprovar a 
distribuição da remuneração de 2013 dos administradores da seguinte forma: 
à Presidência até o montante de R$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil 
reais); ao Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, até o montante 
de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem  mil reais) e aos Conselheiros até o 
montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); (iii) Aprovar  o pagamento 
de dividendos intermediários aos acionistas, com posição acionária em 
29/05/2013, de R$ 25,972524 por ação preferencial e de R$ 23,611385 por 
ação ordinária, no valor total de R$ 2.130.549,74 relativo ao primeiro trimestre 
do corrente exercício social da Companhia e  aprovar o pagamento  de R$ 
1.463.148,61aos debenturistas, a título de participação nos lucros relativo 
ao primeiro trimestre do corrente exercício social da Companhia, nos termos 
da Cláusula 2.17.2 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de 
Debêntures, Subordinadas, Conversíveis em Ações Preferenciais Classe A, 
com Participação nos Lucros, em Série Única, da Concessionária Rio - Tere-
sópolis S.A. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida, 
aprovada e assinada esta Ata. ASSINATURAS: André de Oliveira Câncio, 
Damião Carlos Moreno Tavares,  Guilherme Nogueira de Castro, Francisco 
Ubiratan de Sousa, Luiz Carlos Barros Campbell, Milton Luís Araújo Leobons 
e Luiz Claudio Levy Cardoso. Certidão: Esta Ata encontra-se conforme a ori-
ginal lavrada em livro próprio. Magé, 20 de maio de 2013. André de Oliveira 
Câncio - Presidente; Carlos Eduardo Soares de Menezes – Secretário.

Brasília-DF
por Luíz Carlos Azedo
luiz.azedo@correioweb.com.br

Se há uma lição a aprender com o boato de que o Bolsa
Família iria acabar é de que o programa virou uma espé-
cie de direito adquirido para as famílias beneficiadas. E a
perspectiva de emancipação compulsória dos beneficia-
dos não existe sem provocar uma comoção social. Segun-
do a Caixa Econômica Federal, no final de semana, 900
mil pessoas compareceram aos postos de autoatendi-
mento para sacar antecipadamente o benefício. 

De uma hora para outra, foram retirados das agências
da Caixa R$ 152 milhões. Se o dinheiro não fosse liberado,
provavelmente haveria um quebra-quebra semelhante
aos saques de supermercados que ocorreram na Argenti-
na, em dezembro passado. O governo corre atrás da ori-
gem do boato. O mais importante, porém, é a constatação
de que o programa deixou de ser visto como uma benes-
se. Os beneficiados se "empoderaram" dele. 

Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Nor-
te, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia,
Tocantins e Rio de Janeiro foram os estados atingidos pela
onda de boatos. Com a rapidez de um tornado, começou
no boa a boca e se propagou pelas redes sociais e por
meio de mensagens de celulares.. 

Críticas
A Caixa agiu com sabedoria ao liberar o dinheiro. O

mesmo não se pode dizer das autoridades que responsa-
bilizaram a oposição pelo ocorrido. Vale lembrar que, na
eleição presidencial passada, os governistas espalharam
que a oposição iria acabar com o programa Bolsa Família.
Diga-se, com a ajuda dos oposicionistas que condenam o
programa por ser assistencialista.

Modelo
O Bolsa Família é um sucesso internacional. Foi adota-

do no México, Venezuela, Bolívia, Peru, Equador, dentre
outros países da América Latina. Recomendado pela
ONU, foi levado para a África do Sul, Gana e Egito, no con-
tinente africano; e para a Turquia, Paquistão, Bangladesh
e Indonésia, na Ásia. 

Famílias
Criado no governo Lula — resultado da fusão dos pro-

gramas de transferência de renda do Comunidade Solidá-
ria (Bolsa Escola, Auxílio Gás e Bolsa Alimentação), o Bol-
sa Família beneficia mais de 13 milhões de famílias, ou se-
ja, aproximadamente 50 milhões de pessoas

Domésticas
Um site na internet facilitará a vida de quem tem empre-

gada doméstica. O recolhimento do INSS, do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Imposto de Renda
será unificado. O empregador registrará os empregados e re-
ceberá uma guia para pagamento. Será lançado em junho.

Maquiagem
Confirma-se a informação de que o secretário executi-

vo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, deixou o
governo por discordar da maquiagem de dados sobre a si-
tuação fiscal do país. A antecipação de créditos que se-
riam pagos por Itaipu até 2023, no valor que chega hoje a
U$ 15 bilhões, por medida provisória, foi mais uma carta-
da do secretário do Tesouro, Arno Augustin, para manter
o superávit fiscal.

Boleiros
Será aberta uma CPI do Futebol na Assembléia Legisla-

tiva da Bahia para apurar denúncias de malversação de
recursos e má gestão no Esporte Clube Bahia, o time de
maior projeção do estado. O alvo é o deputado Marcelo
Guimarães Filho, do PMDB, presidente da agremiação.
Até o governador Jaques Wagner, a primeira dama Fátima
Mendonça e o prefeito de Salvador, ACM Neto, gravaram
vídeos para a torcida, que clama pela salvação do clube. O
time foi goleado pelo Vitória na inauguração do novo es-
tádio da Fonte Nova.

Juntos
Cada vez mais empenhado em consolidar a aliança

com o PT, e garantir sua vaga na chapa de reeleição da
presidente Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Te-
mer foi o anfitrião do jantar da petista com os governado-
res do PMDB. A candidatura do senador Lindberg Farias
(PT-RJ) ao governo do Rio de Janeiro, porém, continua
causando indigestão ao governador fluminense Sérgio
Cabral, que pretende fazer do vice Luiz Fernando Pezão
(PMDB) o seu sucessor.

Na telinha
Começaram a ser veiculados ontem a propaganda em

rádio e televisão do PSDB — inserções de 30 segundos ou
de um minuto — tendo como protagonista o novo presi-
dente da legenda, o senador mineiro Aécio Neves. O pu-
blicitátio Renato Pereira comandou o programa. 

Tortura
A Comissão Nacional da Verdade (CNV) recomendará

que agentes suspeitos de terem cometido crimes durante
a ditadura militar sejam responsabilizados judicialmente.
A coordenadora da comissão, Rosa Cardoso, disse que a
CNV seguirá os tratados internacionais, que classificam
tortura e assassinato por razões políticas como crimes de
lesa-humanidade.

Compras
O senador Cyro Miranda (PSDB-GO) conseguiu apro-

var na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto de
sua autoria que aumenta para U$ 1,2 mil a cota para com-
pras em free shop.

Direito adquirido

» KARLA CORREIA

N
o primeiro balanço de
atividades divulgado
desde que foi instala-
da, há um ano, a Co-

missão Nacional da Verdade
(CNV ) acusou a Marinha de
mentir para o governo federal
sobre o destino de militantes
políticos desaparecidos durante
a ditadura militar. 

De acordo com o colegiado,
em 1993 — durante o governo
de Itamar Franco —, o então
ministro da Justiça, Maurício
Corrêa, requisitou informações
da Marinha sobre o paradeiro
de desaparecidos políticos. Em
ao menos 11 casos, os dados
apresentados divergem de rela-
tório produzido pela própria
Marinha em 1972, contendo in-
formações sobre as mortes des-
ses militantes. 

Um dos casos mais famosos
relacionados é o do deputado
federal Rubens Paiva, desapare-
cido em janeiro de 1971. Paiva
aparece na lista de mortos de
um prontuário ultrassecreto
elaborado pelo Centro de Infor-
mações da Marinha (Cenimar)
em 1972 , obtido pela comissão.
Mas, na resposta fornecida ao
governo em 1993, a Marinha re-
força a versão de que o deputa-
do teria escapado da custódia
do Destacamento de Operações
de Informações — Centro de
Operações de Defesa Interna
(DOI-Codi), e cita o deputado
como foragido. 

A comissão chegou a essa
conclusão comparando o pron-
tuário elaborado pela Marinha
em 1972 e a resposta dada ao
governo em 1993. "O total de
páginas produzidas pelo Ceni-
mar em dezembro de 1972 so-
bre essas 11 pessoas desapare-
cidas perfaz 12.072 páginas, que
constam em prontuários não

disponibilizados, que a Mari-
nha Brasileira não entregou ao
presidente Itamar Franco nem
ao Estado democrático brasilei-
ro", disse a pesquisadora e as-
sessora da comissão Heloísa
Starling, que apresentou os es-
tudos feitos pela CNV.

"A Marinha Brasileira ocul-
tou deliberadamente informa-
ções ao Estado brasileiro, já no
período democrático. De todos
os serviços secretos militares, o
da Marinha é o mais fechado. A
cultura do segredo é levada às
ultimas consequências", afir-
mou Heloísa, que classificou o
Cenimar como um dos organis-
mos mais ferozes no interior da
estrutura de repressão da dita-
dura militar. Na época do rela-
tório entregue ao governo Ita-
mar, o comandante da Marinha
era o almirante-de-esquadra
Ivan Serpa.

Registros encaminhados

Em nota, a Marinha afirma
que todos os registros existentes
nos arquivos da instituição fo-
ram encaminhados ao Ministé-
rio da Justiça em 1993, e diz que
não há qualquer outro registro
nos documentos da Força. "Ca-
be mencionar que, entre os va-

lores e preceitos éticos cultua-
dos pela Marinha, destaca-se o
rigoroso cumprimento das leis
e dos regulamentos. Nesse con-
texto, a Marinha do Brasil conti-
nuará contribuindo para a con-
secução das tarefas desempe-
nhadas pela Comissão Nacional
da Verdade, colocando-se à in-
teira disposição para o atendi-
mento de qualquer demanda
que esteja ao seu alcance", diz o
comunicado.

Em sua apresentação, a pes-
quisadora Heloísa Starling con-
testou a versão de que as ocor-
rências de tortura de militantes
presos em quartéis e delegacias
eram fatos isolados, que não er-
am de conhecimento dos co-
mandos das três Forças Arma-
das. O organograma apresenta-
do pela pesquisadora mostra
que a cadeia de comando dos
DOI-Codi instalados no país
chegava até os ministros milita-
res, o que, na avaliação de He-
loísa, evidencia a responsabili-
dade das Forças Armadas e do
Estado brasileiro nas violações
de direitos humanos ocorridas
na época contra os militantes
políticos de esquerda. "Toda a
nossa bibliografia mostra que a
estrutura de comando ia apenas
até o segundo nível, que é onde

estavam o Centro de Informa-
ção do Exército e o Cenimar". 

De acordo com a pesquisado-
ra, o comando do DOI-Codi ti-
nha três linhas de comunicação
direta com o Exército. "No topo
do comando, estavam o general
Orlando Geisel, ministro do
Exército, o ministro da Marinha,
Almirante Adalberto de Barros
Nunes, e o ministro da Aeronáu-
tica, Marechal do Ar Márcio de
Souza Melo", afirma Heloísa.

Início do regime

Outra conclusão apresenta-
da pela comissão diz que as vio-
lações de direitos humanos e a
prática da tortura nos quartéis e
delegacias começaram já no
início do regime ditatorial, em
1964, e não depois da edição do
Ato Institucional 5 (AI-5), ou em
resposta ao surgimento de gru-
pos armados dentro dos movi-
mentos de oposição ao regime.
"Em 1964, já é possível identifi-
car centros de detenção e de
tortura", relatou Starling, que
apresentou informações sobre
pelo menos 32 bases onde mili-
tares usavam a tortura como
instrumento para obter infor-
mações de presos políticos. "A
tortura não era praticada de for-
ma pontual. Ela é a base da ma-
triz da repressão da ditadura",
afirmou a pesquisadora.

Os resultados preliminares
da comissão reforçam as posi-
ções, dentro do órgão, que de-
fendem a revisão da Lei da Anis-
tia. "É da natureza da comissão
aceitar princípios internacio-
nais de direitos humanos. Nesse
entendimento, crimes de lesa-
humanidade são imprescrití-
veis. Vamos ter que recomendar
que eles sejam submetidos a ju-
risdição interna", disse a nova
coordenadora da CNV, Rosa
Cardoso.

Marinha mentiu, diz
Comissão da Verdade
Colegiado revela que integrantes das Forças Armadas enganaram o 
governo em 1993, ao informar que militantes mortos estavam foragidos 

DITADURA

A Marinha Brasileira ocultou
deliberadamente informações ao Estado
brasileiro, já no período democrático. De
todos os serviços secretos militares, o da
Marinha é o mais fechado. A cultura do
segredo é levada às ultimas consequências"

Heloísa Starling
Integrante da Comissão da Verdade

PODERES

» JOÃO VALADARES

O presidente do Senado Fe-
deral, Renan Calheiros (PMDB-
AL), rebateu, na manhã de on-
tem, as declarações do presi-
dente do Supremo Tribuna Fe-
deral (STF), Joaquim Barbosa,
proferidas no dia anterior con-
tra o Congresso Nacional. O se-
nador afirmou que a fala de Bar-
bosa, que classificou o Legislati-
vo de ineficiente, não fortalece
as instituições.

Para Renan, Barbosa não se
comportou como presidente do
STF. "Acho que, com certeza,
não falou ali o chefe do Poder. É
provável que tenha falado o pro-
fessor. Fica muito difícil, nessas
horas, saber se é o chefe do Po-
der ou o professor. De toda for-

ma, essa declaração não cola-
bora com o fortalecimento das
instituições", afirmou.

O peemedebista, no entanto,
preferiu não se prolongar no te-
ma para evitar acentuar ainda
mais a crise entre o Legislativo e
o Judiciário. À tarde, em plená-
rio, o presidente da Casa não
voltou ao assunto. No mesmo
dia do ataque de Barbosa ao
Congresso, entretanto, vários
parlamentares reagiram. As de-
clarações polêmicas ocorreram
na segunda-feira pela manhã,
durante palestra para alunos do
Instituto de Educação Superior
de Brasília (Iesb). O presidente
do STF é professor de direito da
instituição.

Na ocasião, Barbosa afirmou
que o Congresso é ineficiente

porque é dominado pelo Poder
Executivo. E foi ainda mais
adiante ao atacar as representa-
ções partidárias brasileiras.
"Nós temos partidos de menti-
rinha. Não nos identificamos
com os partidos que nos repre-
sentam no Congresso, a não ser
em casos excepcionais. Eu diria
que o grosso dos brasileiros não
vê consistência ideológica e
programática em nenhum dos
partidos. Querem o poder pelo
poder", criticou.

Logo em seguida, após o mal-
estar causado pelas declarações,
a assessoria de imprensa do STF
divulgou nota oficial na tentati-
va de amenizar a situação. Infor-
mou que Joaquim Barbosa esta-
va falando na condição de "aca-
dêmico e professor" e que "não

houve a intenção de criticar ou
emitir juízo de valor a respeito
da atuação do Legislativo e de
seus atuais integrantes".

Na mesma palestra, Barbosa
também criticou o sistema polí-
tico brasileiro e defendeu a im-
plantação do voto distrital, no
qual o país seria dividido em
distritos, em que cada um ele-
geria seu representante para a
Câmara. De acordo com o presi-
dente do Supremo, o Congresso
de hoje é representado por inte-
resses setorizados. "Passados
dois anos da eleição, ninguém
sabe mais em quem votou. Isso
vem do sistema proporcional."

A crise entre os Poderes foi
deflagrada no fim de abril

CCoollaabboorroouu  JJuulliiaannaa  CCoollaarreess

Renan sem polêmica com Barbosa

OBITUÁRIO

DA AGÊNCIA ESTADO 

O jornalista Ruy Mesqui-
ta, diretor de O Estado de S.
Paulo, morreu ontem, às
20h40. "Dr. Ruy", como era
conhecido na redação, foi
internado no dia 25 no Hos-
pital Sírio-Libanês, em São
Paulo. Um câncer de base
de língua havia sido diag-
nosticado em abril. Seguin-
do a tradição da família,
Ruy Mesquita foi um defen-
sor da liberdade, da demo-
cracia e da livre-iniciativa,
princípios que sempre nor-
tearam a linha editorial do
Estado. Ao longo de seus 88

anos, teve participação ati-
va em momentos impor-
tantes da história. 

A presidente Dilma Rous-
seff emitiu nota de pesar
pela morte do jornalista.
“Ruy Mesquita foi um ho-
mem de convicções. Diretor
do jornal O Estado de São
Paulo, criador do inovador
Jornal da Tarde, Doutor Ruy,
como era conhecido, foi
símbolo de uma geração da
imprensa brasileira”, disse.

Ruy Mesquita deixa a
mulher, Laura Maria Sam-
paio Lara Mesquita, os fi-
lhos Ruy, Fernão, Rodrigo e
João, 12 netos e um bisneto. 

Ruy Mesquita, diretor de 
O Estado de S. Paulo, aos 88 anos
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A7. 




