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Zuckerberg é mais rico que fundadores do Google
Fundador do Facebook passou para o 14º lugar na lista da ‘Forbes’ dos americanos mais ricos, à frente de Page e Brin; Bill Gates continua em 1º
gundo lugar, ficou o investidor
WarrenBuffett,daBerkshireHathaway,comUS$ 39bilhões.Buffett foi o único entre os 20 maiores bilionários a ver sua fortuna
diminuir no último ano. Ele perdeu US$ 6 bilhões, a maior perda
entre todos os 400 da lista.
Larry Ellison, presidente da
Oracle, ganhou US$ 6 bilhões no
ano passado, com um patrimônio de US$ 33 bilhões. Pela primeira vez o investidor George
Soros ficou entre os 10 mais ricos, na sétima posição, com uma
fortuna de US$ 22 bilhões.
Três integrantes da família

LOS ANGELES

Bill Gates, cofundador da Microsoft, ficou em primeiro lugar, pelo 18º ano consecutivo,
na lista dos 400 americanos
mais ricos, elaborada pela revista Forbes. A maior novidade foi o avanço de Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, que ultrapassou Sergey
Brin e Larry Page, fundadores
do Google, alcançando o 14.º
lugar.
A fortuna de Gates aumento
US$ 5 bilhões em um ano, chegando a US$ 59 bilhões. Em se-

Walton, descendentes de Sam
Walton, fundador do Walmart,
estão entre os 10 mais ricos.
Os outros integrantes dos 10
mais ricos são Sheldon Adelson,
dono da empresa de cassinos
Las Vegas Sands, e os irmãos
Charles e David Koch, bilionários do petróleo.
Salto. Mark Zuckerberg, do Facebook, foi o bilionário cuja fortuna registrou o maior aumento
no ano passado – aumentou US$
10,6 bilhões, chegando a US$
17,5 bilhões.
Zuckerberg ficou em 14.º lugar

no ranking, imediatamente à
frente de Sergei Brin e Larry Page, cofundadores doGoogle, que
empataram em 15.º lugar, com
uma fortuna de US$ 16,7 bilhões
cada um.
O brasileiro Eduardo Saverin,
cofundador do Facebook que
temcidadania americana, apareceu pela primeira vez na lista, no
212.º lugar, com um patrimônio
de US$ 2 bilhões.
Segundo a Forbes, a riqueza
combinada dos 400 americanos
mais ricos somou US$ 1,5 trilhão
este ano, com uma fortuna médiadeUS$3,8bilhões.Isso repre-

senta um aumento de 12% sobre
o ano anterior.
Na lista, 262 pessoas registraramaumento nopatrimônio,enquanto 72 tiveram declínio.
Neste ano, 70% dos nomes na
lista são de empreendedores, o
que representou a maior marca
da história.
Dezoito entraram na lista pela
primeira vez, incluído Sean Parker, cofundador do Napster, que
ficou em 200.º lugar.
Há 42 mulheres na lista, incluindo a apresentadora de TV
Oprah Winfrey, em 139.º lugar,
com US$ 2,7 bilhões. / AP

MAIS DINHEIRO
● As maiores fortunas dos EUA
NOME

FORTUNA

1.

BILL GATES

US$ 59 BI

2.

WARREN BUFFETT

US$ 39 BI

3.

LARRY ELLISON

US$ 33 BI

4.

CHARLES KOCH

US$ 25 BI

DAVID KOCH

US$ 25 BI

5.

CHRISTY WALTON

US$ 24,5 BI

6.

GEORGE SOROS

US$ 22 BI

7.

SHELDON ADELSON

US$ 21,5 BI

8.

JIM WALTON

US$ 21,1 BI

9.

ALICE WALTON

US$ 20,9 BI

FONTE: REVISTA ‘FORBES’

Senado aprova
corte de imposto
para tablets

LOCALIZAÇÃO NOBRE E ESTRATÉGICA.
O MELHOR INVESTIMENTO DA REGIÃO.
Conjuntos comerciais

de 189 e 385 m2

O plenário do Senado aprovou
ontem, em votação simbólica, a
MedidaProvisória534, quereduziu a zero as alíquotas de PIS e
Cofins incidentes sobre a venda
de tablets produzidos no Brasil.
A matéria seguirá à sanção presidencial. O relator retirou uma
emenda polêmica sobre Zonas
de Processamento de Exportação (ZPE) para evitar que a MP
retornasse à Câmara.
“A medida melhorará o perfil
das exportações brasileiras, ainda fortemente calcadas em produtosprimários”,afirmou orelator, senador Eduardo Braga
(PMDB-AM). Ele citou dados do
Ministérioda Ciênciae Tecnologia de que os bens de tecnologia
da informação e comunicação
(TIC) apresentaram déficit na
balançacomercialdeUS$18,9bilhões em 2010. Com a redução
dos dois tributos, a estimativa é
de que o preço final dos tablets
caia em 31%. O tablet é o sexto
produto a receber a isenção fiscaldoProgramadeInclusãoDigital, que já favorecia os computadores demesa, notebooks, teclados, mouses e modems.
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Perspectiva Ilustrada da entrada

Depois de quase um ano de espera, a Sky, obteve autorização da
Anatel para oferecer banda larga
móvel de quarta geração (4G) e
fechou um contrato para usar a
rede da Telebrás para prestar o
serviçoemBrasília.Oembateentre a empresa e a agência, porém,
ainda não acabou.
Insatisfeita com o preço de R$
9 milhões fixado pela Anatel para uso do espectro de 50 MHz na
faixa de 2,5 GHz para explorar o
serviço por 15 anos, a Sky entrou
com na Justiça. O preço inicial
cobrado pela Anatel era de cerca
de R$ 20 milhões para uso do espectro para oferta de banda larga, telefonia fixa e telefonia móvel, mas após a alegação da Sky
de que a faixa seria usada apenas
parabandalarga,ovalorfoireduzido. A empresa pleiteia, porém,
pagar apenas R$ 9 mil pelo uso
do espectro, valor que foi fixado
recentemente pela agência para
novas outorgas de TV a cabo.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 set. 2011, Economia & Negócios, p. B20.

CORREÇÃO

RUA ARMINDA, 93 - Vila Nova Conceição (acesso pela rua Santa Justina).
VISITE AMBIENTES DECORADOS - CORRETORES NO LOCAL
www.personnavilanova.com.br
Realização:

Informações e vendas:

Tel.: 5581.7709

Tel.: 3178.4633
R1 matrícula 108270 no 4o CRI-SP

Diferentemente do publicado ontem à página A1, na
chamada “BNDESPar nega
estatização e quer ‘democratizar’ mercado”, o nome correto do diretor da BNDESPar é Julio Ramundo. Na entrevista do executivo, publicada à página B14, a frase
correta é: “A BNDESPar não
quer substituir o mercado
de capitais.”

