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FURNAS Centrais Elétricas S.A. vem a público
esclarecer que:

1. A Empresa rebateu tecnicamente na íntegra
o relatório da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) sobre o blecaute ocorrido em
10/11/2009, através do documento “Manifestação
de Furnas”, que está disponível no site daquela
agência. Por essa razão, discorda das conclusões
apresentadas pela ANEEL e ingressará com
recurso contra a aplicação de multa.
2. O Relatório do Operador Nacional do Sistema
(ONS) concluiu que o blecaute foi causado por
condições climáticas severas e que todas as
normas e padrões técnicos foram atendidos (o que
foi reiterado pelo Centro de Pesquisas em Energia
Elétrica), não cabendo atribuir o evento a falha de
operação ou de manutenção.
3. De 2005 a 2009, foi investido mais de
R$ 1,2 bilhão na modernização de nosso Sistema
de Transmissão, no qual estão incluídos os 900
km e as 9.500 torres do circuito de Itaipu. O índice
de disponibilidade de 99,7% apresentado por esse
Sistema de Transmissão em 2009 atesta a sua
qualidade e a capacidade técnica da Empresa, que
ao longo de 53 anos construiu, opera e mantém
um sistema que leva energia a mais da metade da
população brasileira.

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE
RELATÓRIO DA ANEEL

Ministério de
Minas e Energia

VANITY FAIR
Metade dos americanos
aceita presidente gay
A revista Vanity Fair publicou
em sua última edição uma pes-
quisa com a pergunta “Você
apoiaria ou não um gay assumi-
do que ocupasse as seguintes
posições: presidente, juiz da
Suprema Corte, árbitro de beise-
bol, quarterback de futebol ame-
ricano e secretário de Estado”.
Os resultados estão na tabela
ao lado:

EL PAÍS
Escândalos acendem
debate sobre celibato
Os escândalos sexuais reabri-
ram o debate sobre o celibato
na Igreja, prática que tornaria
padres mais propensos à pedofi-
lia. Muitos acreditam que os
pedófilos procuram a Igreja pa-
ra estar mais perto de suas víti-
mas. Pere Font, diretor do Insti-
tuto da Sexualidade, de Barcelo-
na, afirma que o fato de ser pa-
dre não faz de ninguém um pe-

dófilo, mas que o sacerdócio
favorece esse comportamento
porque a Igreja é um elemento
de proteção. “Para o pedófilo, é
melhor cair nas mãos do bispo
do que nas do promotor”, diz.

HOUSTON CHRONICLE
Republicanos boicotam
censo de 2010 nos EUA
Normalmente, a agência federal
responsável pelo censo nos
EUA tem dificuldade em contar
a população de minorias étnicas
de baixa renda, como negros e
latinos. Para o censo de 2010,
no entanto, o órgão tem tenta-
do superar a resistência de ou-
tra parcela da população: os con-
servadores. Alguns congressis-
tas republicanos, revoltados

com o governo, estão publica-
mente pedindo um boicote ao
censo – os americanos são obri-
gados a enviar os formulários,
de acordo com a Constituição.
No entanto, muitos analistas
alertam que a decisão pode ser
um tiro no pé, já que o registro
demográfico define a locação
de recursos federais, o número
de deputados e de votos no Co-
légio Eleitoral. Ou seja, se não
enviarem seus dados, os republi-
canos podem perder verbas e
vagas no Congresso.
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Pontes para a ilha
Empresários americanos e funcionários cubanos sonham com o
fim do embargo e põem sobre a mesa as oportunidades de negócio
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● Quarterback

62%  29%
● Árbitro de beisebol

61%  32%
● Secretário de Estado

56%  39%
● Juiz da Suprema Corte

55%  40%
● Presidente

50%  44%

Apesar de Cuba perma-
necer fechada ao inves-
timento americano, so-
nhadores de ambos os
países estão avaliando
asoportunidades dene-

gócios que a ilha poderá oferecer
quando o embargo comercial e a res-
trição às viagens para o país – impos-
tos pelos EUA – forem levantados.

“Cuba tem seus problemas”, disse
o consultor de negócios Kirby Jones,
afirmando o óbvio no início de uma
reunião realizada na semana passada
que levou executivos da indústria
americana do turismo e representan-

tes do governo cubano a traçarem estra-
tégias para o que pode ocorrer – ou não
– nos anos vindouros.

Jones insistiu que os potenciais inves-
tidores deveriam banir certos termos
de seu vocabulário – Baía dos Porcos,
dissidentes, Elián González, sequestra-
dores e socialismo, por exemplo – e con-
centrar-se no fato de que o governo
cubano já participa de mais de 200 joint
ventures com corporações estrangei-
ras, nenhuma das quais é americana.

“Todos estão lá, e nós somos a única
exceção”, disse ele aos agentes de via-
gens, donos de hotéis, operadores de ex-
cursões, proprietários de companhias
aéreas charter e outros que estão de
olho em Cuba. “Há no país escritórios e
representantes de mais de 500 empre-
sas de todo o mundo. Ninguém sabe
quando Cuba será aberta aos america-
nos, mas este dia chegará.” Enquanto

funcionários cubanos as-
sentiam e os demais partici-
pantes se ocupavam com suas
anotações, a chance de uma revi-
ravolta nas relações entre EUA e
Cuba – considerada uma possibilidade
real nos primeiros dias do governo de
Barack Obama – parecia pequena.

Na quarta feira, data do início da
conferência, Obama estava repreen-
dendo Cuba pelo tratamento dispen-
sado aos dissidentes.

O funcionário cubano mais gra-
duado presente na conferência
era Manuel Marrero Cruz, mi-
nistro do Turismo.
Ele disse que Cuba
não estava preocupado com a possibili-
dade de grande número de visitantes
americanos provocarem uma mudança
no governo ou na cultura do país.

Quanto à probabilidade de o em-

bargo chegar ao fim em breve,
ele deu de ombros. “É impossí-

vel prever”, disse Marrero.
Cuba estabeleceu acordos

com China, Venezuela e
Irã, além de Grã-Bretanha,

França e Espanha.
“Cuba já comercia-

liza com o restante
do mundo”, disse
Philip Peters, es-
pecialista na eco-
nomia cubana e
membro do Insti-
tuto Lexington,

grupo de pesquisas
e estudos do Esta-

do da Virgínia. “Mui-
tas das oportunidades
já foram aproveitadas

por outros.” Mas Cuba
pode ainda oferecer lu-

cros vultosos a empreen-
dedores americanos.

“Será um processo bastante
lento”, disse John S. Kavulich II,

membro do Conselho Econômico
e Comercial Cuba-EUA, de Nova York,
criticando a reunião de Cancún como
um evento que provavelmente não leva-
ria nenhum dos participantes a fechar

negócios reais em Cuba. Kavulich dis-
se que os cubanos já se identificam
com as marcas americanas. Ele prevê
que Coca-Cola, McDonald’s e outras
companhias não terão nenhum pro-
blema em se estabelecer algum dia,
mesmo que as empresas estatais
cubanas agora controlem o mercado
de refrigerantes e fast food.

Katia Alonzo, responsável pelo Mi-
nistério do Comércio Exterior e dos
Investimentos de Cuba, deixou claro
que não haverá uma corrida isenta de
regulamentação dos investimentos
externos para Cuba. E ressaltou pou-
cas áreas que o governo identificou
como essenciais, entre elas minera-
ção, exploração de petróleo e desen-
volvimento do turismo. Ela não falou
dos riscos enfrentados por uma em-
presa que queira operar em um país
cujo governo costuma agir sem a me-
nor restrição, como a decisão de
Cuba, no ano passado, de congelar
centenas de milhões de dólares depo-
sitados em contas bancárias por com-
panhias estrangeiras. / TRADUÇÃO DE
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. A14.




