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Menos de uma semana após o
presidente americano Barack
Obama deixar o Brasil, Bill Clin-
ton, 42º presidente dos Estados
Unidos, aterrissa no país para dis-
cutir os temas relacionados à sus-
tentabilidade. Ao lado de Arnold
Schwarzenegger, ex-governador
da Califórnia, e Richard Branson,
fundador e presidente do Virgin
Group, Clinton é a grande estrela
da segunda edição do Fórum
Mundial de Sustentabilidade, que
tem início hoje, em Manaus (AM),
e reunirá 700 CEOs de empresas
nacionais e internacionais, políti-
cos e ambientalistas até sábado.

O evento é realizado pela Se-
minars, empresa resultante de
uma associação entre o Grupo
Doria e a Maior Entretenimento,
do Grupo ABC, e tem como par-
ceiro o BRASIL ECONÔMICO.

Sob o tema “Sustentabilida-
de Econômica, Ambiental e So-
cial da Amazônia e do Planeta”,
o Fórum tem por objetivo pro-
pagar as melhores práticas de
desenvolvimento sustentável,
promover uma maior interação
entre as iniciativas pública e
privada e mostrar a importância
da floresta amazônica para o
mundo. “O Fórum grita cle-
mência ao mundo pela preser-
vação da floresta, por isso é feito
em Manaus”, diz Marcelo Politi,
diretor-geral da Seminars.

Para integrar as discussões, o
fórum também contará com a
presença de Dan Epstein, diretor
de Sustentabilidade das Olimpía-
das de Londres 2012. Na palestra
intitulada “Grandes Eventos e
Cidades Sustentáveis”, marcada
para acontecer hoje à tarde, ele
discorrerá sobre os desafios de
manter a sustentabilidade antes,
durante e depois do projeto olím-

pico. No momento, Epstein ge-
rencia uma equipe que estabelece
metas e dá apoio técnico aos pro-
jetos de construção do parque
olímpico, incluindo estádios, es-
tradas e paisagismo, com um va-
lor total de R$ 9 bilhões.

Adam Werbach, autor do li-
vro “Estratégia para a Sustenta-
bilidade”, publicado pela Har-
vard Business Press, e diretor de
sustentabilidade da Saatchi &
Saatchi, falará sobre “internali-
zação da sustentabilidade nas
empresas”. Werbach lidera ini-
ciativas de sustentabilidade no
mundo todo, assessorando em-
presas com faturamento anual
de US$ 1 trilhão, incluindo o
Wal-Mart, Procter & Gamble,
General Mills e AT&T

Na primeira edição do Fó-
rum, ocorrida em março do ano
passado, o evento contou com
apresentações do ex-vice-pre-
sidente dos Estados Unidos e

Prêmio Nobel da Paz, Al Gore; e
do cineasta e diretor de “Avatar”
e “Titanic”, James Cameron.

Durante o evento, foi assinada
a Carta do Amazonas, uma afir-
mação de princípios dos cidadãos
brasileiros e da comunidade in-
ternacional de respeitar e cuidar
da diversidade de vida, garantir a
integridade ecológica do planeta,
promover a justiça social e eco-
nômica, fortalecer a democracia
e cultura da não-violência.

Nascida com a missão de des-
envolver o mercado de palestras,
seminários e workshops nas
áreas de negócios, política, eco-
nomia e tecnologia no Brasil, a
Seminars prepara, para o segun-
do semestre, a realização de dois
novos eventos. O primeiro é o
Fórum Mundial de Inovação, que
ocorre em agosto em São Paulo.
Já o segundo é o Fórum Mundial
de Energia, programado para
novembro, no Rio de Janeiro. ■

Empresários debatem práticas
sustentáveis em fórum na Amazônia
Seminars, dos grupos Dória e ABC, reúne mais de 700 líderes para discutir o futuro do planeta

TELECOMUNICAÇÕES

Novos números de celulares poderão
ser iniciados com o dígito 5 em São Paulo
A partir de 4 de abril, as operadoras de telefonia móvel na região
metropolitana de São Paulo poderão comercializar novas linhas com
prefixos iniciados pelo dígito 5. Atualmente, a capacidade de numeração
do serviço móvel nesta região é de 37 milhões. Com a adição dos prefixos
iniciados pelo dígito 5, esta capacidade aumentará para 43,9 milhões.
A série 5 é hoje adotada para fixos e será compartilhada com móveis.

REGULAMENTAÇÃO

Cade aprova compra da operadora brasileira
GVT pela Vivendi sem restrições
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou ontem
a compra da GVT pelo grupo francês Vivendi, sem restrições. O negócio
de R$ 7,2 bilhões foi anunciado em novembro de 2009, quando a Vivendi
surpreendeu o mercado e superou a Telefónica, que também estava
interessada em adquirir a GVT. Em janeiro deste ano, a Agência Nacional
de Telecomunicações aprovou o negócio, também sem condicionantes.

Orlando Kissner/AFP

Francis Specker/Bloomberg

Richard Branson, do Virgin
Group, Bill Clinton e Arnold
Shwarzenegger debaterão
sustentabilidade em Manaus

Um dos objetivos
é promover maior
interação entre
as iniciativas
pública e privada

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 28.
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