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Governo vai acelerar obras da Copa
As obras dos estádios brasileiros para a Copa do Mundo de 2014, marcadas
por atrasos e críticas da Fifa, terão o ritmo acelerado até 2012, afirmou
o ministro do Esporte, Orlando Silva. Ele estimou em R$ 47 bilhões
o total de investimentos públicos e privados em projetos ligados à Copa,
que inclui, além de obras de estádios e aeroportos, as áreas de saúde,
segurança, habitação e capacitação profissional. “A Fifa tem acompanhado
a preparação do Brasil e sabe do esforço do país”, disse. Reuters

Henrique Manreza
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EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DA LOG-IN – LOGÍSTICA 
INTERMODAL S/A, REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2011. No dia 17 (dezessete) de janeiro 
de 2011, às 14 (quatorze) horas, reuniram-se, na sede social da Cia., à Praia de Botafogo, 501, 
Torre Corcovado, sala 703, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, o Sr. Vital Jorge Lopes 
– Diretor-Presidente; Sr. Rômulo Otoni Andrade – Diretor; Sr. Cleber Cordeiro Lucas – Diretor; 
e Sr. Fabio Medrano Siccherino – Diretor, tendo deliberado por unanimidade dos presentes: 
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� ��������� �� %&'� ()*+��+�,”. Atesto que a deliberação acima 
foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria da Companhia. Rio de 
Janeiro, 17 de janeiro de 2011. Ricardo Wagner – Secretário. Extrato arquivado na Jucerja sob o 
nº 339.0112165-4, em 22/03/2011. Valéria G.M. Serra – Secretária Geral.

LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.
CNPJ Nº. 42.278.291/0001-24

NIRE Nº 3.330.026.074-9

Fontes: IBGE/RCR Consultoria
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Marcela Beltrão

Após um ano,
plano não
deslanchou
Telebrás perde força. Governo
e iniciativa privada ainda não
têm modelo de atuação conjunta

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

Um ano após o anúncio do Plano
Nacional de Banda Larga, que
teria a Telebrás como elemento-
chave, o projeto ainda não saiu
do papel e a função da estatal foi
esvaziada. Na última semana,
uma carta de Cézar Alvarez, se-
cretário-executivo do Ministé-
rio das Comunicações, em res-
posta a questionamentos da Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM), informa que a Telebrás
terá de rever seu cronograma de
implantação de redes devido a
controle de recursos. O orça-
mento da empresa para 2011 era
de R$ 400 milhões, cortados
para R$ 226 milhões. Destes, só
R$ 50 milhões foram liberados.
Procurada, a Telebrás não aten-
deu o pedido de entrevista.

No documento, Alvarez in-
forma também que o Ministério
das Comunicações tem a inten-
ção de “rediscutir a atuação de
mercado da Telebrás”, para di-
minuir projetos isolados da em-
presa e atuar junto com o setor
privado para expandir redes no
país e sua venda no atacado. No
plano inicial, a empresa poderia
oferecer acesso a consumidores,
em casos especiais, além de
vender capacidade de rede no
atacado a preços menores que os
praticados no mercado.

Desde o anúncio do plano, o
modelo escolhido causou polê-
mica. Especialistas questiona-
vam a legalidade da recriação da
Telebrás e defendiam a partici-
pação do setor privado no pro-
jeto. “Não é com a Telebrás que
o governo vai fazer a diferença.
Há outras coisas a fazer para es-
timular o investimento, como
incentivo à competição e elimi-
nação de gargalos”, diz João

Moura, presidente da Associa-
ção Brasileira das Prestadoras de
Serviços de Telecomunicações
Competitivas (Telcomp).

Um dos nós para o avanço do
plano é que o governo quer en-
volver a iniciativa privada ao es-
tabelecer metas para banda lar-
ga dentro do Plano Geral de Me-
tas de Universalização (PGMU),
que diz respeito à concessioná-
rias de telefonia fixa. A discus-
são é sobre o custo dessa in-
fraestrutura, porque nem todas
as áreas do país são economica-
mente viáveis para as empresas.
“Este é o calcanhar de Aquiles
do plano e é o instrumento para
viabilizá-lo. Enquanto o PGMU
não for resolvido, o plano de
banda larga não sai do papel”,
diz Anderson Ramires, diretor
da consultoria PwC. A expecta-
tiva é que a questão seja resolvi-
da até 30 de junho, quando será
assinada a renovação dos con-
tratos de concessão. ■

Discute-se o custo
de infraestrutura
porque nem
todas as áreas são
economicamente
viáveis para o
setor privado
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