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emMinasGerais

EikeBatistaadmite
interessepelaVale

PROJETOS

SOCIAIS

MINERAÇÃO

TI‘verde’reduzcustos
eemissõesdecarbono

Governo do Estado antecipou a informação,
ainda não confirmada pela mineradora

●Desmaterialização:Negócios
que substituemapresença física,
como telepresença, escritórios
virtuais e e-commerce

● Smart grid:Redes inteligentes
de distribuição de energia

● Logística inteligente:Acompa-
nhamento de veículos por satélite

● Cidades inteligentes:Sistemas
sincronizados de controle de tráfe-
go e distribuição de água e energia
elétrica

Europa deve ter economia de € 43 bilhões até 2020
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Inscriçõesobrigatórias egratuitaspara os eventos
em São Paulo: www.ciee.org.br/portal/eventos. O
TeatroCIEEestá localizadoàRuaTabapuã,445, Itaim

Bibi. Informações pelos tels. (11) 3040-6541/6542.

Professor Emérito – Troféu Guerreiro da 
Educação 2009. Prêmio concedido pelo CIEE 
e pelo jornal O Estado de S.Paulo a Adib Jate-
ne, ex-ministro da Saúde, cirurgião cardíaco e 
professor universitário. 15/10, quinta-feira, 
às 10h, no Teatro CIEE, com café da manhã. 
A saudação será efetuada pelo acadêmico 
Evanildo Bechara.

Paulo Bom m.
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CIEE E MTE EM FAVOR DOS APRENDIZES
O CIEE foi convidado 

a participar de reuniões 
no Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE), 
em Brasília/DF, com o 
ministro Carlos Lupi, 
com o secretário execu-
tivo, André Figueiredo, 
representantes da Fun-
dação Roberto Marinho 
e outras entidades que 
promovem a capaci-
tação de aprendizes. 
O objetivo do encontro foi 
analisar medidas para ace-
lerar o ritmo de abertura de 

Participaram da reunião: LuizGonzaga Bertelli (presidenteexecutivodoCIEE), 
ministro Carlos Lupi e André Figueiredo (secretário executivo do MTE).

Seminário sobre a obra poética de Paulo 
Bom m. Palestras de Cícero Sandroni, pre-
sidente da Academia Brasileira de Letras 
(ABL); desembargador José Renato Nalini, 
presidente da Academia Paulista de Letras 
(APL); Antonio Penteado Mendonça, membro 
da APL e conselheiro do CIEE; Paulo Nathana-
el Pereira de Souza, presidente da Academia 
Paulista de Educação (APE) e presidente emérito do CIEE 
e Ana Luiza Martins, escritora. A abertura do encontro 
será feita por Ruy Martins Altenfelder Silva, presidente do 
Conselho de Administração do CIEE e pelo desembargador 
Roberto Antonio Vallim Bellocchi, presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Luiz Gonzaga 
Bertelli, presidente executivo do CIEE, fará o encerramento. 
30/9, quarta-feira, 8h30min., no Teatro CIEE, com café 
da manhã e exposição de fotos do homenageado.

novas vagas de aprendizagem, 
inclusive na administração 
pública, de forma a viabilizar 

Sob a coordenação de Ana 
Maria de Almeida Camargo, 
professora doutora do Depar-
tamento de História da USP, 
professores universitários e 
outros especialistas ministram 
aulas gratuitas sobre aspectos 
culturais da história de São 
Paulo, todas as quintas-feiras 
até o nal de outubro, no Tea-
tro CIEE, a partir das 9h30min. 
Os próximos temas a serem 
abordados são: os esportes 
(24/9), o espaço doméstico 
(1/10), a arquitetura (8/10), 
as irmandades e festas católicas 
(22/10) e a morte (29/10). As 
inscrições são gratuitas.

6º CURSO SOBRE A 
HISTÓRIA DE SÃO PAULO

a meta do governo 
federal, que prevê 
800 mil aprendizes 
em capacitação até 
2010 e 1,2 milhão de 
aprendizes até 2015. 
O programa Aprendiz 
Legal com o CIEE, 
oferece às empresas, 
em nível nacional, 
serviços completos 
para recrutamento, 
seleção, contratação 

e a obrigatória capacitação 
teórica dos aprendizes.
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NOVA YORK

EikeBatista,donodoconglome-
rado EBX, afirmou na noite de
segunda-feira, após jantar em
homenagemaopresidenteLuiz
Inácio Lula da Silva, em Nova
York, que pode considerar a
aquisiçãodeuma fatianamine-
radoraVale, se tiver chance.

Há alguns meses, Batista
mantém conversações com os
principaisacionistasdaVale, in-
cluindo o braço de participa-
çõesdoBancoBradesco, aBra-
despar,eofundodepensãoPre-
vi,doBancodoBrasil,paracom-
prar parte de suas participa-
ções namineradora.

Ao ser indagado se estava

em processo de negociação pa-
racomprarasaçõesdaValeres-
pondeu: “Não, não estamos.”
Quando pressionado sobre se
buscará adquirir uma fatia da
mineradora, ele afirmou: “Nós
temos muito capital, e se hou-
ver espaço para nós, podemos
fazer as coisas acontecerem.
Nós estamos sempre analisan-
do esse tipo de coisa.”

Mas Batista se recusou co-
mentar sobre uma potencial
aquisição de ações da Vale. Ele
também disse que a minerado-
rapode fazermaisparaaumen-
tar a infraestrutura do Brasil
em ritmo rápido, incluindo a
construção de siderúrgicas.

“OBrasil é oprodutordeaço

maisbaratodomundo.Épor is-
soqueeuachoque(aVale)pode
fazer mais para construir usi-
nasdeaço eoutra infraestrutu-
ra”, afirmou.AEBXtemplanos
de investir atéUS$ 10,2 bilhões
em áreas como mineração, pe-
tróleo, logística e aço até 2012,
informouumporta-vozdacom-
panhia.

PETRÓLEO
“Com as descobertas pela nos-
savalorosaPetrobrás,depetró-
leonacamadadopré-sal, temos
a oportunidade de repor as re-
servas exauridas de petróleo e
criar ainda mais riquezas para
o Brasil”, afirmou à plateia de
autoridades, empresários, aca-
dêmicoseinvestidoresamerica-
nos e brasileiros. No entanto,
ele considera que pode levar
anos para que petrolíferas pri-
vadas brasileiras, como a sua
OGX,ganhemparticipação sig-
nificativa no pré-sal. ● REUTERS

ÀESPERADAOPORTUNIDADE– ‘Sehouverespaço, podemos fazer as coisasacontecerem’, dizEikeBatista

Raquel Massote
BELO HORIZONTE

OsecretáriodeDesenvolvimen-
to Econômico deMinas Gerais,
Sérgio Barroso, antecipou on-
tem que a Vale deverá assinar
umprotocolo de intenções com
ogovernodoEstadoparainves-
tir cerca deR$ 6 bilhões emno-
vosprojetos e expansões demi-
nas. “Estamos preparando um
protocolo de intenções com a
Vale para o anúncio de vários
projetos emMinas, incluindo a
nova mina de Apolo e expan-
sões.” A Vale, por meio de sua
assessoria de imprensa, não
confirmou a informação.

O Projeto Apolo, que ante-
riormenteerachamadoMaqui-
né-Baú, fica entre os municí-
pios de Santa Bárbara e Caeté,
na região central do Estado, e
tem capacidade para a produ-
ção de cerca de 24 milhões de
toneladas de minério de ferro.
O projeto deverá demandar in-
vestimentosdeUS$2,4bilhões.

Outro projeto que poderá
serincluídonoprogramaéaex-
pansão da mina de Conceição,
em Itabira, também na região
central deMinas e considerada
oberçodaVale.Nessa localida-
de, amineradora explora ainda
a mina de Cauê – juntas, elas
têmcapacidadeparaaexplora-
ção de 50milhões de toneladas
deminério de ferro ao ano.

Oprazoparainíciodosinves-

timentos ou o início da produ-
ção ainda não foi acertado com
a companhia. A expectativa do
governomineiro édequeopro-
tocolo seja assinado numprazo
de30a60dias. “(Acompanhia)
já nos comunicou interesse em
realizar esse investimento.”

Barroso revelou também
queaSecretariadeDesenvolvi-
mentoaguarda paranovembro
a confirmação de dados da pes-
quisa mineral que está sendo
realizada pelo consórcio Novo
Horizonte, formado por várias
empresasbrasileiras,paraavia-
bilização da produção deminé-
rio de ferro no norte doEstado.

As estimativas são de que a
área seja confirmada como no-
va fronteira mineral e tenha
umareservade 12bilhõesde to-
neladas deminério de ferro, de
baixoteor.Asreservasestãonu-
maáreaqueenvolve20municí-
pios da região, incluindo Sali-
nas, Rio Pardo, Grão Mogol,
Porteirinha eNovaAurora.

O governo mineiro, de acor-
docomele,pretendeapoiarpro-
jetos de infraestrutura e plane-
jamento logístico, além de

atrair investimentos dos se-
tores de tecnologia e equipa-
mentos. SérgioBarroso par-
ticipou ontem do 13º Con-
gressoBrasileirodeMinera-
ção, promovido pelo Ibram.

PELOTIZADORA
A Vale informou ontem que
inaugurou o projeto Itabiri-
tos, em Minas Gerais, uma
pelotizadora com capacida-
depara 10milhõesde tonela-
das de minério de ferro e 7
milhõesdetoneladasdepelo-
tasporanoecomuminvesti-
mento de R$ 2,3 bilhões. Ita-
biritos está localizado em
dois complexos minerado-
resdaVale:VargemGrande,
emNovaLima,ePico,nomu-
nicípio de Itabirito.
Estudos para a implanta-

ção do projeto identificaram
reservas de mais de 600 mi-
lhões de toneladas de miné-
rio de ferro, predominante-
mente do tipo itabirito, sufi-
cientes para manter as ope-
rações locais por, pelo me-
nos,mais 25 anos.Ausina de
pelotizaçãoserá tambémali-
mentada,emparte,pelapro-
dução das minas de Taman-
duá e Capitão do Mato, am-
basemNovaLima.Comape-
lotizadora de VargemGran-
de, a Vale atinge a capacida-
de nominal de produção de
pelotasde48milhõesdetone-
ladas por ano. ●

SUSTENTABILIDADE

Andrea Vialli

As novas tecnologias de infor-
mação e telecomunicações po-
dem ajudar as empresas a eco-
nomizar € 43 bilhões em ener-
gia elétrica até 2020 e a reduzir
as emissões de gases causado-
res de efeito estufa em até 113
milhõesdetoneladasporanosó
na Europa. Além de reduzir a
poluição, tecnologias como o
smart grid (rede inteligente de
distribuição de energia), os sis-
temasde teleconferências e au-
tomatização dos processos in-
dustriaisestãoentreas13gran-
des oportunidades de negócios
que estão sendo geradas pela
chamada ‘TI verde’.
É o quemostra o estudoCar-
bon Connections, realizado pela
empresa de consultoriaAccen-
ture, que aponta cinco grandes
tendênciasnosegmentode tec-
nologia aliada à redução das
emissões de carbono. Entre
elas, estão a desmaterialização
(sistemas de telepresença, que
eliminam a necessidade de via-
gens e deslocamentos), as re-
des eficientes de distribuição
deenergiaeamanufaturainteli-
gente, onde perdas são contro-
ladas pela automação.
O impacto do uso dessas tec-

nologiasnasemissõesdecarbo-
no é significativo, e podem re-
presentar2,4%dametaderedu-
ção das emissões nos países da
União Europeia. Até 2020, os
países da UE devem reduzir
suas emissões em 20%, e para
isso estão sendo feitos investi-
mentos vultosos na área de ge-
ração de energias renováveis.
Masa tecnologiade smartgrid,
por exemplo, pode responder
por até 70% da redução nas
emissões de gases poluentes,
pois evita perdas no sistema de
distribuição de energia.

BRASIL
Embora o relatório tenha sido
baseadonomercadoeuropeu,a
maior parte das tecnologias já
estão presentes no Brasil, e po-
demigualmente auxiliar asem-
presasnocombateaodesperdí-
cio de energia e às mudanças

climáticas. “O setor de TI,
alémdebaixoemissordecar-
bono,temacapacidadedeau-
xiliar outros setores a redu-
zir seus custos e impactos
ambientais”, afirma Petrô-
nioNogueira, líderparaárea
de telecomunicações e alta
tecnologia daAccenture.
O estudo aponta que ou-

tras duas grandes tendên-
cias do segmento deTI são a
de logística inteligente – que
reúne as tecnologias de ras-
treamento via satélite –, e as
cidades inteligentes, onde
processos como controle de
tráfego, iluminação pública
e distribuição de água tam-
bém são feitos por controles
automatizados. “Em maior
ou menor grau, são tecnolo-
gias já conhecidas e que es-
tão em expansão noBrasil.”
Mas é na indústria que os

benefícios douso da tecnolo-
gia para evitar desperdícios
são mais conhecidos. A Fos-
fertil, empresa que produz
matérias-primasparafertili-
zantes, conseguiu reduzir
em12%seuconsumodeener-
gia elétrica nos últimos três
anos, após adotar um siste-
ma de gestão de processos.
“Essa é uma tendência que
veiopara ficar,porqueocus-
to do desperdício é cada vez
mais alto e as empresas es-
tão atentas a essa realida-
de”, afirma Orlando Boari,
consultor da TBM Consul-
ting, empresa de softwares
paragestãodeeprocessos. ●

Prazo para início
dos investimentos
ainda não
está definido
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 set. 2009, Economia & Negócios, online.




