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1 bilhão
de pessoas passam fome
no planeta, segundo estimativas
da própria FAO. Erradicá-la
é uma das Metas do Milênio.

A chegada inédita de um brasi-
leiro ao comando em um órgão
internacional, com a escolha
do ex-ministro José Graziano
da Silva para diretor-geral da
Organização das Nações Uni-
das para Alimentação e Agricu-
lutra (FAO), é um avanço para o
Brasil e reflete sua maior rele-
vância nas decisões globais.
Mas não esconde os desafios à
frente. “Este foi um grande re-
cado do Brasil, e vamos mos-
trar ser capazes de gerir com
eficiência uma instituição inter-
nacional”, disse Pedro Arraes,
presidente da Embrapa e inte-
grante da campanha. Graziano
foi eleito com 92 votos e assu-
me em 1º de janeiro de 2012.

A vitória do esforço diploma-
tico brasileiro, sob a coordena-
ção do ministro de Relações Ex-
teriores, Antonio Patriota, foi
festejada pelos parceiros de Es-
planada. “Graziano ajudará a
colocar o combate à fome no
centro da agenda mundial”, de-
clarou a ministra do Desenvol-
vimento Social, Tereza Campe-
llo, citando o alinhamento en-
tre Graziano e o ex-presidente
Lula na execução do programa
Fome Zero em 2003. “Cumpri-
mos nossa missão. Graziano
tem o respeito da comunidade
internacional e vai desempe-
nhar papel decisivo para aju-
dar os povos mais necessita-
dos”, disse o ministro da Agri-
cultura Wagner Rossi.

Após seis meses de campa-
nha, Arraes definiu a briga co-
mo “acirrada e violenta”, o que
resultou na conquista da maio-
ria dos votos na América Latina
e África. Os espanhois ficaram
em segundo lugar, com o ex-
chanceler Miguel Angél Morati-
nos tendo 88 votos. “Ao fim, os
espanhois ficaram bem mur-
chos, pois tinham certeza da vi-
tória”, comenta Arraes.

A influência de Lula como
principal cabo eleitoral foi deci-
siva para eleição de Graziano,
fato assumido até pela impren-
sa espanhola. O jornal El País
lembrou que a ascenção do ex-
ministro do Combate à Fome à
direção da FAO foi “outro êxito
de Lula” e destacou a presença
de Graziano em viagens do ex-
presidente à África desde o ano
passado. O jornal citou ainda
afirmação de uma representan-
te da África do Sul em reunião
do G77: “em caso de fracasso
de Graziano, vamos a Lula e pe-
diremos que o retire”.

Olhando para a frente
Entre os desafios do brasileiro
está aumentar o volume de re-
cursos financeiros e o apoio polí-
tico à FAO, que tem US$ 1 bi-
lhão para a gestão 2010/2011. O
objetivo de Graziano será erradi-
car a fome. Desafio viável na
opinião de Adriano Campolina,
especialista em segurança ali-
mentar e coordenador-executi-
vo da ActionAid Brasil. “É uma
combinação de prioridade polí-
tica, recusando o cetismo”, diz,
destacando a necesidade de
coordenação entre todas as esfe-
ras governamentais para que se
execute programas emergen-
ciais similares ao Fome Zero,
em outros países. Ele acredita
que a colaboração de Graziano à
FAO se baseará em sua experiên-
cia no planejamento de políti-
cas públicas com a sociedade ci-
vil e gerência de ações de estru-
turação da segurança alimen-
tar. “Estamos às vésperas de
uma nova crise alimentar e há
um vácuo de poder para mobili-
zações contra a fome. O Grazia-
no tem esta autoridade”, diz. ■

“

FOMENOMUNDO

QUATROPERGUNTASA...

Os preços altos
(dos alimentos)
vão continuar
não só por alguns
poucos anos

Não se trata de
um desequilíbrio
temporário, e
isso tem relação
com os mercados
financeiros

José Graziano da Silva
Novo diretor-geral da FAO

Rafael Abrantes
rabrantes@brasileconomico.com.br

O que a escolha do brasileiro
para diretor-geral pode
proporcionar ao país e à FAO?
Isto dá o recado do Brasil
sobre sua relevância no cenário
internacional. A FAO é uma
instituição importantíssima, que
precisa de reformas. A questão

sobre a segurança alimentar e
combate à fome está na pauta
global. Temos o respeito de todos
os países e vamos mostrar ser
capazes de gerir com eficiência
uma instituição internacional.

Que contribuições Graziano
e o Brasil podem dar para
erradicar a fome no mundo?
Este projeto é muito forte e
é uma das metas do Milênio
até 2015, mas obviamente não
poderá ser atingida. É uma luta
dura nos continentes africano
e asiático. Agora é uma ótima
oportunidade para tentar replicar
exemplos de programas do Brasil

A eleição do ex-ministro para a diretoria-geral do órgão é considerada vitória da diplomacia brasileira e reflexo da

US$ 1 bilhão
é o orçamento da FAO para
2010/2011, valor considerado
baixo e que vem da contribuição
de 191 países e de doações.

Presidente da Embrapa

Graziano na FAO põe Brasil em

“Teremos a
oportunidade de
replicar o Fome
Zeropelo mundo”
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28 milhões
é a estimativa de quantos
brasileiros saíram da pobreza
beneficiados por programas como
o Fome Zero e o Bolsa Família.

Jeff Haynes/Reuters

BIDvai liberar US$220 mipara AL em2011

JacquesDiouf

Em fase de reestruturação
da economia interna, o
presidente de Cuba, Raúl
Castro, anunciou mudanças
de assessores diretos e a
decisão de "buscar soluções
para questões econômicas
complexas". Sob embargo dos
EUA desde 1962, os cubanos
sofrem com as restrições
impostas e e a falta de
alimentos e produtos.

MENOSPOBREZA

contra a fome em outras regiões.

Que colaboração a
Embrapa pode dar à FAO?
Estaremos à disposição para
discutir uma estratégia de
participação. Hoje temos 64
projetos de cooperação técnica
em atividade em toda África.

Um programa como o Fome
Zero pode ser replicado
facilmente em países pobres?
Graziano vai tentar aplicar
programas parecidos com o Fome
Zero em outros países. São
realidades diferentes e que
precisam de adaptações. R.A.

Divulgação

maior influência do país no cenário mundial

Antes de Diouf — que
ficou 17 anos no cargo —,
a FAO teve seis diretores

O Tribunal Penal
Internacional, com sede
em Haia, emitiu ontem uma
ordem de prisão contra o líder
líbio, Muamar Kadafi, o seu
filho, Saif al-Islam, e o chefe
da inteligência líbia, Abdullah
al-Senussi, por acusações de
crimes contra a humanidade.
A Líbia, porém, rejeitou a
decisão do tribunal, dizendo
tratar-se de uma “ferramenta
do mundo ocidental”.

A republicana Michele
Bachmann, que disputa a
candidatura para as eleições
presidenciais dos EUA em
2012, iniciou sua campanha
em Waterloo (Iowa, centro),
sua cidade natal, prometendo
derrotar o presidente Barack
Obama. Líder do movimento
ultraconservador "Tea party",
Bachmann, falou do aumento
da dívida do país e da alta
do preço da gasolina.

O ex-ministro brasileiro José
Graziano terá a responsabilidade
de substituir, a partir de janeiro
de 2012, o senegalês Jacques
Diouf, que está no comando da
FAO desde 1994. Formado em
Ciências da Agricultura, em Paris,
e doutor em Filosofia das Ciências
Sociais do Setor Rural, Diouf
encerrará sua gestão igualando
o tempo de serviço do libanês
Edouard Saouna, que dirigiu
a agência por 17 anos, de 1976
a 1993. Antes deles, a FAO
teve outros cinco diretores
desde 1945. Em seu currículo,
Diouf exibe experiências como
secretário de Estado para
Ciência e Tecnologia do Senegal,
membro do Comitê para
Relações Exteriores e embaixador
permanente do país na ONU.
Foi também diretor para
Europa do Programa de
Agricultura e Marketing,
além de secretário-executivo
da Associação para o
Desenvolvimento do arroz na
África Ocidental. Desde 2008,
Diouf implementa ações para
uma reforma organizacional e
redução de custos na FAO. Apoio
à uma maior autonomia de suas
representações regionais é uma
das medidas já em andamento.
Classificada como alta prioridade
pela organização, a área de
recursos humanos foi abordada
também com a criação de
programas de liderança e
profissionais junior, além de
um escritório para avaliações
de desempenho. R.A.

evidência

Maiorautonomiadasregionais
foi focodagestãodosenegalês

GIRO PELO MUNDO

Tribunal de Haia
emite ordem de prisão
contra Kadafi

Cuba anuncia
mudançasna equipe
de governo

Pré-candidata
republicana lança
campanha nosEUA

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) deve aportar até
US$ 220 milhões na América Latina e Caribe até o final deste ano em
projetos que atendam consumidores de baixa renda. O presidente do
banco, Luis Alberto Moreno, afirmou que os projetos preferidos para
receber financiamento estão voltados para temas de alto impacto de
desenvolvimento social, como educação e saúde. Ele citou ainda as
parcerias público privadas como exemplo da essência dos projetos. RBN

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE 35.300.366.476

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 02/10/2009
Aos 02/10/09, às 11h, na sede social, Tietê/SP. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de 
Administração. Mesa: Presidente, o Sr. Rafael Negrão Rossi e como Secretário, o Sr. Carlos 
Henrique Paganetto Roma Júnior. Deliberações: Deliberaram o quanto segue: (i) Aumento do 
Capital Social dentro do Limite do Capital Autorizado: Considerando os aportes realizados pelos 
acionistas, o capital social encontra-se, totalmente integralizado, razão pela qual, o Conselho de 
Administração delibera aprovar aumento do capital social da Cia., dentro do limite do capital! autorizado, 
conforme estabelecido no parágrafo primeiro do artigo 5º do Estatuto Social, tal como alterado 
pela Assembléia Geral realizada nesta data. Da forma que o capital social da Companhia passa de 
R$ 140.623.311,49, para R$ 169.178.475,95. O aumento do capital social ora deliberado será subscrito 
e integralizado pelos acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social 
da Cia.. Encerramento: Nada mais.Tietê, 02/10/2009. Assinatura: Rafael Negrão Rossi - Presidente, 
Carlos Henrique Paganetto Roma Júnior - Secretário. JUCESP nº 419.975/09-3 em 29/10/2009.
Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.
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Nº 030/2011
Edital disponível a partir de 28/06/11 no COMPRASNET ou junto ao HUCFF-SLC, trazendo um CD.
Esclarecimentos através do tel. (21) 2562-2207 ou, no que couber, no Serviço de Otorrinolaringologia.

Marco Antonio de Souza
Pregoeiro
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DATA HORA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Valor estimado

Aquisição de Material Médico-Hospitalar R$ 38.987,20

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE 35.300.366.476

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 21/06/2010
Aos 21/06/10, às 10h, na sede social em Tietê/SP. Presença da totalidade dos membros efetivos 
do Conselho de Administração. Mesa: Presididos pelos Sr. Alexandre Tujisoki e secretariados pelo 
Sr. Rafael Negrão Rossi. Deliberação: Deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições, eleger, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Conselheiro 
Alexandre Tujisoki, qualificado. Encerramento: Nada mais. Tietê, 21/06/2010. Alexandre Tujisoki - 
Presidente; Rafael Negrão Rossi - Secretário. JUCESP nº 348.230/10-2 em 24/09/2010. Kátia Regina 
Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE 35.300.366.476

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 17/03/2010
Aos 17/03/2010, às 18h, na sede, Tietê/SP. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de 
Administração. Mesa: Presidente, o Sr. Rafael Negrão Rossi e como Secretário, o Sr. Paulo Jorge
Cerqueira Fernandes. Deliberações: Instalada a Reunião, os Conselheiros, por unanimidade de votos, e 
sem quaisquer oposições ou restrições de qualquer natureza deliberaram o quanto segue: 1. Aumento do 
Capital Social dentro do Limite do Capital Autorizado: (i) considerando que o capital social da 
Companhia encontra-se totalmente integralizado, o Conselho de Administração delibera aumentar o capital 
social da Cia., dentro do novo limite do capital autorizado, conforme estabelecido no parágrafo primeiro do 
artigo 5º do Estatuto Social, tal como alterado pela Assembléia Geral realizada nesta data, e nos termos do 
artigo 168 da Lei nº 6.404/76, no montante de R$ 21.000.000,00, mediante a emissão de 2.100.000.000 
novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal, ao preço de R$ 0,01 cada ação; (ii) o aumento do 
capital social ora deliberado é subscrito pelos acionistas da Cia., na proporção de suas respectivas 
participações, exceto pelos membros do Conselho de Administração, que renunciam, expressamente, neste 
ato, ao seu direito de preferência na subscrição das ações ora emitidas, as quais são subscritas da seguinte 
forma: (a) Equipav S.A. - Pavimentação, Engenharia e Comércio, sociedade por ações, com sede em 
São Paulo/SP, na Av. Brig. Faria Lima, nº 1.744, 7º and., conj. 71, sala 06, CNPJ/MF nº 46.083.754/0001-53 
e com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35.300.011.678 (EQUIPAV), subscreve
1.050.000.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal; (b) Opway - Engenharia S.A., sociedade 
anônima devidamente constituída e existente de acordo com as leis de Portugal, com sede social na cidade 
Lisboa, Portugal, na Rua Professor Fernando da Fonseca, Edifício Visconde de Valverde, 5º e 6º andares, 
1600-616 (Opway), subscreve 840.000.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, e, (c) Leão & 
Leão Ltda. sociedade limitada empresária, com sede social na cidade de Ribeirão Preto/SP, na Av.Thomaz 
Alberto Whately, nº 5005,  devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 55.979.264/0001-20, com seus atos 
constitutivos e alterações posteriores devidamente registrados na JUCESP sob o NIRE 35.200.818.847 
(Leão & Leão), subscreve 210.000.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal; (iii) aprovar a 
integralização das 2.100.000.000 novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal, emitidas ao preço 
de R$ 0,01 cada ação, mediante o aporte de novos recursos pelos acionistas, a ser realizado de forma 
parcelada ou não, em dinheiro ou qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, no prazo 
máximo de 1 ano, contado da data desta reunião. Encerramento: Nada mais. Tietê, 17/03/2010.
Assinaturas: Rafael Negrão Rossi - Presidente; Paulo Jorge Cerqueira Fernandes - Secretário.
JUCESP nº 110.504/10-0 em 30/03/2010. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 - NIRE 35.300.366.476

Ata de Assembléia Geral Extraordinária em 02/10/2009
Data, Hora e Local: Aos 02/10/2009, às 09h00, na sede social, R. Professor Francisco Assis Madeira, 
243, sala 01, Tietê/SP. Presença e Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do art.
124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Nos termos do art. 87, § 1º da Lei nº 
6.404/76, foram indicados para compor a mesa diretora dos trabalhos, como Presidente, o Sr. Labieno 
Teixeira de Mendonça Filho e como Secretária, a Sra. Soraya Aparecida Fernandes Gomes Vallelo. 
Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a alteração do endereço da Sede da Cia.; (ii) Alteração do Art. 2º do 
Estatuto Social; (iii) Deliberar sobre o Aumento do Capital Social da Cia., em função do reajuste 
determinado no item 18.2.1 do Edital de Convocação nº 05/2008 - Corredor Marechal Rondon Leste e 
ao item 12.1.1 do Contrato de Concessão; (iv) Alterar o limite da autorização contida no § 1º da Cláusula 
5ª do Estatuto Social (capital autorizado), e (v) Alteração da redação do Art. 5º do Estatuto Social.
Deliberações: Instalada a Assembléia, os acionistas, por unanimidade de votos, e sem quaisquer 
oposições ou restrições de qualquer natureza deliberaram o quanto segue: (i) Aprovar a alteração do 
endereço da Sede da Cia., da R. Professor Francisco Assis Madeira, 243, sala 01, Tietê/SP, para a R.
Rafael de Campos, nº 615, Centro, Tietê/SP. (ii) Como consequência da alteração do endereço da Sede 
da Cia., aprovada no item (i) acima, aprovar a alteração da redação do Art. 2º do Estatuto Social, o qual 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º - A Cia. tem sua sede social na Rua Rafael de Campos, 
615, Centro, Tietê/SP, podendo instalar e estabelecer filiais, sucursais, agências, depósitos e escritório 
em qualquer parte do território nacional, por deliberação da Diretoria.”. (iii) Aumento do Capital Social:
Considerando que o capital social encontra-se, nesta data, integralizado em sua totalidade em moeda 
corrente nacional, os Acionistas, em atendimento ao item 18.2.1, do Edital de Concorrência Pública 
Internacional nº 005/2008 (“Edital”) e ao item 12.1.1 do Contrato de Concessão, e observado o disposto 
no artigo 170 da Lei nº 6.404/76, aprovam o aumento de capital da Companhia, de R$ 133.674.100,00 
para R$ 140.623.311,49, sem emissão de novas ações ordinárias nominativas, o qual foi devidamente 
integralizado pelos acionistas na proporção de suas respectivas participações, observadas as 
condições estabelecidas nos termos do item 18.2 e seguintes subitens do Edital, conforme segue: a) a 
acionista Equipav S.A. - Pavimentação, Engenharia e Comércio, integralizou até a presente data o 
valor de R$ 70.311.655,75; b) a acionista Opway - Engenharia S.A., integralizou até a presente data o 
valor de R$ 56.249.324,60; c) a acionista Leão & Leão Ltda. integralizou até a presente data o valor de 
R$ 14.062.331,14. (iv) Alterar o limite do capital autorizado previsto no § 1º do art. 5º do Estatuto Social 
da Cia., passando de R$ 133.674.100,00 para R$ 189.000.000,00. (v) Em virtude da alteração do 
Capital Social e do limite do capital autorizado, havida acima, aprovam os acionistas a alteração do 
“caput” e do parágrafo primeiro do Artigo 5º e § 1º do Estatuto Social, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 5º - O capital social subscrito e totalmente integralizado da Cia. é de 
R$ 140.623.311,49, representado exclusivamente por 133.674.100 ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal. § 1º - A Cia. fica autorizada a aumentar o seu capital social, independentemente de 
reforma estatutária, até o limite de R$ 189.000.000,00, por deliberação do Conselho de Administração.
(vi) Permanecem inalteradas e vigentes todas as demais cláusulas do Estatuto Social da Cia., que não 
tenham sido expressamente alteradas por esta Assembléia Geral. Encerramento: Nada mais, lavrou-
se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Tietê, 02/10/2009.
Soraya Aparecida Fernandes Gomes Vallilo - Secretária. JUCESP 419.974/09-0 em 29/10/2009.
Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Graziano:suavitóriacolocará
àprovacapacidadebrasileira

degerirum órgão internacional
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