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Divulgação

RECURSOS EXTRAS

CORRUPÇÃO

Comissão especial da Câmara aprova
Desvinculação da Receita da União até 2015

Campinas tem novo prefeito a partir desta
semana; o terceiro a assumir após denúncias

A prorrogação da Desvinculação de Receitas da União (DRU) até 2015,
tema da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 61/11), foi aprovada
por 17 votos a 4, depois de nove horas e meia de reunião da comissão
especial encarregada de analisá-la. A desvinculação, que permite
ao governo utilizar livremente 20% dos recursos vinculados a áreas
obrigatórias pela Constituição, deixaria de valer no final de 2011.

O presidente da Câmara, Pedro Serafim (PDT), assumiu a prefeitura
de Campinas na sexta-feira (21). Ele substitui Demétrio Vilagra, afastado
por 90 dias do cargo após denúncias de irregularidades em contratos
da empresa de saneamento, a Sanasa. Ele é o terceiro no cargo em
menos de três meses, pois Vilagra entrou no lugar de Hélio de Oliveira
Santos (PDT), em agosto, também afastado por suspeita de corrupção.

Brasil entra na rota
de países “nanicos”
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Crescimento e visibilidade fazem do país “desejo de consumo” comercial
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Com crescimento econômico e
avanço na relevância internacional, o Brasil já é considerado
por muitos um país do presente. Após atrair atenção de economias gigantes como China e Estados Unidos, além de Espanha,
Holanda, Coreia e até Canadá,
chegou a vez das pequenas tentarem lucrar com o avanço do
“gigante latino-americano.”
Nos últimos dois meses passaram por aqui comitivas comerciais do Haiti e da Nigéria — ambos com objetivo de atrair investimentos do empresariado
nacional para seus países. E a
agenda segue. Hoje desembarca o governador da Flórida, Rick Scott, que passará por São
Paulo para ampliar o relacionamento bilionário que já tem
com o Brasil. Em 2010, os estado americano faturou US$ 12,5
bilhões em exportações ao país,
resultado 11% maior que no anterior. Amanhã, ministros paraguaios e líderes empresariais
chegam trazidos pela Paraguay
Invest,em busca de investimentos brasileiros para o país. E, na
quarta-feira (26), a ministra das
relações exteriores da Província
do Quebec, Monique Gagnon
Tremblay chega para “fortalecer
a presença no mercado brasileiro”. Ela terá um encontro com o
governador do Rio de Janeiro,
Sérgio Cabral, para conversar sobre cooperação bilateral.
Entrada para a África
Desde a semana passada, uma
comitiva de São Tomé e Príncipe passa o chapéu em busca de
investimentos para criação de
duas zonas francas — uma industrial e outra de apoio logístico e
turismo. Com um Produto Interno Bruto de US$ 311 milhões em
2010, o país precisa de €200 milhões em investimentos em infraestrutura. Carência não falta.
Eles precisam de aeroportos, rodovias, energia e saneamento.
A ideia, segundo Argemiro
dos Prazeres, ex-ministro do
país e consultor do governo nos
assuntos relacionados às zonas
francas, é atrair empresas pela
possibilidade de entrada com
isenção fiscal em outros países

Argemiro dos Prazeres
quer convencer brasileiros
a investir no arquipélago

Deputado tenta,
pela segunda vez,
ser prefeito de
Salvador

ACM Neto tenta
resgatar legado do avô
Pedro Venceslau
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Depois de perder uma hegemonia política de décadas
na Bahia, a família do ex-senador Antonio Carlos Magalhães, morto em 2007, apostou todas as
suas fichas no neto do patriarca,
o deputado federal ACM Neto.
Representante da nova geração
de líderes do DEM que ganhou espaço no comando da sigla depois
da vitória de Lula em 2002, ele
disputou a prefeitura de Salvador em 2008, mas não se elegeu.
O pleito daquele ano acabou
causando fissuras que culminaram com um racha no grupo político formado por seu avô. Para
conseguir vencer o nome escolhido pelo governador baiano,
Jaques Wagner, do PT, em Salvador, a primeira missão de ACM
Neto nas eleições do ano que
vem será reagrupar a ‘velha
guarda’ política que foi leal ao
poderoso ACM em torno de uma
única candidatura, no caso a
sua. “O governador tem a força
da máquina, mas existe espaço
para uma vitória da oposição”,
diz Neto. As mais recentes pesquisas de opinião balizam o seu
discurso. Segundo os institutos
locais, o deputado do DEM aparece em primeiro lugar, com
24,4% das intenções de voto. O
também deputado Antonio Im-
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Basta a etiqueta
Made in São Tomé e
Príncipe para se
reduzirem a zero
os impostos de
entrada de produtos
na África Central

da África. A única limitação: ter
35% do valor do produto agregado em solo principense.
“Com a etiqueta Made in São
Tomé, o produto entra em todos os países da Comunidade
Econômica dos Estados da África Central sem pagar imposto,
além de ter desconto em outros
países como em Angola”, defende. “Basta embalar o produto
em São Tomé e Príncipe.”
Atualmente, 40% da população do país está desempregada
o que seria garantia de uma farta mão de obra jovem e barata.
A maior parte da população tem
entre 18 e 40 anos. As obrigações trabalhistas do empregador se resumiriam a 6% do salário do funcionário entregue à ao
serviço de seguridade social. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 11.

“

O PMDB da Bahia
é oposição ao PT.
Já o PSD está
completamente
vinculado ao
governador Jaques
Wagner, do PT
ACM Neto
Deputado federal, líder do DEM

bassahy (PSDB), que entrou na
política pelas mãos do velho
ACM, conta com 18,7%. Já o petista Nelson Pelegrino (PT) está
com 13,2%. Questionado sobre
as dificuldades de selar uma
aliança com os tucanos e o
PMDB, que no estado faz oposição ao PT, ACM Neto sugere que
pode até abrir mão de encabeçar a chapa.
“As pesquisas me colocam
com uma boa vantagem, mas
ainda não é 100% certo que serei o candidato. Isso depende de
uma construção política”, diz.
O fato novo na eleição soteropolitana é o nascituro PSD. Fundado pelo prefeito de São Paulo,
Gilberto Kassab, o partido aderiu ao governador baiano. Formado em direito pela Universidade Federal da Bahia, Neto tornou-se o futuro político da família depois da morte de seu tio,
Luis Eduardo Magalhães. ■

