
O consumo de energia elétrica na rede subiu 4,1 % em
agosto ante o mesmo mês de 2010, resultado, principal-
mente, do forte crescimento do segmento comercial. Se-
gundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o consu-
mo de energia total na rede elétrica somou 36.112 giga-
watts-hora (GWh).No acumulado do ano, o crescimento
é de 3,7% em relação aos mesmos meses de 2010, en-
quanto em 12 meses o avanço é de 4,3%, o que mostra
que está havendo desaceleração no ritmo de crescimen-
to do consumo nacional de energia elétrica. O segmento
comercial, diz a EPE, mostrou crescimento de 8% em
agosto em relação ao mesmo período do ano passado, e
avançou 6,3% no acumulado do ano. O destaque foi o
Mato Grosso, com avanço de 21,2 %. O consumo da in-
dústria, que é o segmento que mais utiliza energia, cres-
ceu 2,5% em agosto sobre o mesmo mês de 2010, totali-
zando 15.850 GWh, sendo que o principal aumento ocor-
reu na região Centro-Oeste, onde a alta foi de 15%. De
janeiro a agosto a alta foi de 2,8 %, enquanto nos últimos
12 meses o avanço foi de 4,1%. Os estados de São Paulo e
Minas Gerais, os maiores mercados industriais, que re-
presentam 48% do total da classe industrial, tiveram al-
tas de apenas 1,1% e 2% no consumo de energia em agos-
to, respectivamente. A classe residencial, por sua vez, re-
gistrou aumento de 4,8% no consumo de energia em
agosto, de 4,6% no ano e 4,7% no acumulado dos últi-
mos 12 meses. Temperaturas maiores e menor volume
de chuvas são fatores que contribuíram para o aumento
do consumo residencial, disse a EPE. ■ Reuters
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Pergunte a dez empresários brasileiros quais são os
principais gargalos para o desenvolvimento do país.
Certamente todos citarão a educação, ao lado de ques-
tões como infraestrutura e carga tributária. Impossí-
vel dizer que não têm razão. A falta de pessoal qualifi-
cado impede projetos de expansão, trava ganhos de
produtividade e inibe investimentos estrangeiros no
Brasil. Mais: muitas empresas apontam a baixa qualifi-
cação dos profissionais como obstáculo para a interna-
cionalização de suas atividades — sobretudo no que se
refere ao domínio de outros idiomas, além do portu-
guês. Pois bem, cabe uma pergunta para esses empre-
sários: o que eles estão efetivamente fazendo para mu-
dar essa realidade, além de se queixar, com razão, des-
sa dificuldade? Provalmente eles responderão que
educação é assunto de estado (do poder público, en-
fim) e, como tal, encontra-se fora de seu alcance. Não
é bem assim. Há diversos projetos de lei do governo fe-
deral que podem mudar a feição da educação no Brasil
e beneficiar diretamente o setor produtivo.

Estão todos parados no Congresso. Como se sabe,
entidades empresariais possuem lobbies poderosos
atuando junto a parlamentares. Por que não utilizar es-
sa força para tornar mais ágil a tramitação desses pro-
jetos de lei? Um deles, por exemplo, atende a uma an-
tiga demanda do universo corporativo. Aprovado, o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Em-
prego (Pronatec) acabará com a cobrança de encargos
sociais que incidem sobre os recursos desembolsados
pelas empresas para programas de treinamento e capa-
citação profissional de seus funcionários. Sob a ótica
da legislação trabalhista, esses investimentos são con-
siderados parte integrante da remuneração da mão de
obra. Além disso, o Pronatec oferecerá uma linha de
crédito que as companhias poderão utilizar para finan-
ciar a capacitação de mão de obra.O dinheiro pode ser
utilizado, inclusive, em cursos para profissionais que
não sejam funcionários da empresa.Os juros são cama-
radas - menos de 4% ao ano, o que, na prática, signifi-
ca juros reais negativos. O ministro da Educação, Fer-
nando Hadad, ainda não revela o total de dinheiro re-
servado para essa linha de financiamento, mas fala
em algo na casa do bilhão de reais.

O mesmo programa também abrirá duas portas de
saída para os estudantes ao concluírem o ensino mé-
dio. Ou ele poderão seguir para uma faculdade ou, se
preferir, ingressarão direto no mercado de trabalho,
pois já terão adquirido uma especialização profissio-
nal durante o curso de segundo grau.Para que tudo is-
so saia do papel, falta o sinal verde do Senado Fede-
ral, já que os deputados da Câmara aprovaram o tex-
to. Falta também que os empresários exerçam o po-
der de pressão que utilizam para evitar que algum de
seus interesses seja contrariado. Nesse caso, todo o
país estará de seu lado. ■

Strauss-Kahn pede que
processo seja arquivado
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O ex-diretor-gerente do FMI Dominique Strauss-Kahn
pediu ontem a um juiz que arquive o processo civil movi-
do por uma camareira que o acusou de crime sexual. Ele
alegou que no começo de agosto, quando a ação foi inicia-
da, ele gozava de imunidade judicial assegurada pelo di-
reito internacional. Seus advogados também argumenta-
ram que as acusações feitas por Nafissatou Diallo prejudi-
caram o Fundo Monetário Internacional “num momento
de instabilidade e crise financeira mundial”, segundo a
petição apresentada à Suprema Corte do Estado de Nova
York, no Bronx. Um júri de instrução havia indiciado
Strauss-Kahn, que devido às acusações pediu demissão
do cargo do FMI, com base nas acusações feitas pela ca-
mareira de que ele a teria obrigado a fazer sexo oral nu-
ma suíte de um hotel de luxo em Nova York, em 14 de
maio. Promotores posteriormente pediram e obtiveram
o arquivamento do processo penal, alegando haver dúvi-
das sobre a credibilidade da acusadora. Advogados de
Strauss-Kahn, que era apontado antes do escândalo co-
mo favorito na eleição presidencial francesa de 2012, ale-
gam que seu cargo no FMI lhe conferia imunidade judi-
cial inclusive depois da renúncia. ■ Reuters

Gás carbônico intoxica
22 em plataforma

ÚLTIMA HORA

Comércio puxa consumo de energia

Um vazamento de dióxido de carbono (CO2), conhecido
como gás carbônico, no alojamento do navio-platafor-
ma P-35 da Petrobras, deixou 22 trabalhadores com
náuseas e dor de cabeça ontem. A P-35 opera no Campo
de Marlim, na Bacia de Campos, a 170 quilômetros de
Macaé. O vazamento foi percebido por volta das 7h da
manhã. Os trabalhadores que passaram mal foram aten-
didos na enfermaria do próprio navio, enquanto os into-
xicados foram levados para Macaé, para exames adicio-
nais. Dez já receberam alta. O gás CO2 é utilizado para
manter os tanques de armazenamento sem oxigênio. A
Petrobras informou ainda que designou uma comissão
para apurar as causas do vazamento. ■ ABr

Há vários projetos de lei da área de
educação parados no Congresso. Por
que as empresas não usam seu poder
de pressão para apressar a votação?
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 40.
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