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Belo Monte: Lobão diz que consórcio
fará vídeo para rebater o de artistas
Ministro afirma que há ‘ignorância e má-fé’ nas críticas à hidrelétrica

Sérgio Roxo
sergio.roxo@sp.oglobo.com.br

l SÃO PAULO. O ministro de Mi-
nas e Energia, Edison Lobão,
anunciou ontem que o con-
sórcio responsável pela cons-
trução da Usina Belo Monte,
no Pará, vai responder ao ví-
deo em que artistas pedem a
paralisação da obra.

— O consórcio está tratan-
do de elaborar um vídeo com
informações atualizadas sobre
o assunto — afirmou o mi-
nistro, após participar de um
seminário promovido pela Re-
vista “Exame”, em São Paulo.

No vídeo de cinco minutos,
que já foi assistido por mais de
280 mil pessoas, 19 atores cri-

ticam a construção da usina. A
produção é do Movimento Gota
D’Água, que pede assinaturas
online para uma petição contra a
obra, que será enviada para a
presidente Dilma Rousseff e para
o Congresso Nacional.

— Somos um país que tem
liberdade, absoluta democra-
cia. Cada um diz o que bem
entende. Nós temos a nossa
verdade — disse o ministro.

Durante sua palestra, Lobão
afirmou haver um conluio de
“ignorância e má-fé” nas crí-
ticas ao projeto. Depois, em
entrevista, contou que estava
se “referindo ao cineasta que
falou lá fora”. O diretor do
filme “Avatar”, James Came-
ron, é um dos principais crí-

ticos do projeto no exterior.
Lobão acredita que a opi-

nião da população sobre Belo
Monte pode mudar se houver
informação sobre a obra.

— Espero que todos os bra-
sileiros possam ser informa-
dos sobre as verdades que
existem ali. Ao final, quando
essa usina estiver construída,
vai se transformar em um or-
gulho nacional.

O ministro também falou so-
bre a renovação das conces-
sões do setor elétrico e des-
tacou que o governo não tem
pressa de tratar do assunto:

— Não temos pressa, as con-
cessões vão vencer a partir de
2015, portanto, no próximo go-
verno. Estamos examinando

com todo o cuidado, com pru-
dência. E vamos tomar uma
decisão: ou mantém a legis-
lação atual ou promovemos a
alteração.

Lobão assegurou que as re-
novações devem garantir re-
dução da tarifa de energia para
o consumidor, porque os in-
vestimentos das empresas já
foram amortizados ao longo
dos contratos de concessão. O
ministro também citou a re-
dução da carga tributária para
diminuir as tarifas. Questio-
nado se o tema faz parte da
pauta do governo, afirmou “es-
perar que um dia isso possa
ser examinado”.

—- O governo tem as suas
preocupações com isso. n

Microempresas poderão
parcelar dívida tributária

Martha Beck
marthavb@bsb.oglobo.com.br

l BRASÍLIA. As micro e pequenas
empresas ganharam um alívio
na hora de acertar as contas
com a Receita Federal. O Comitê
Gestor do Simples Nacional
(CGSN) informou ontem ter
aprovado uma resolução pela
qual as companhias de micro e
pequeno porte poderão parcelar
dívidas tributárias vencidas. O
benefício ainda não valia para
esses empresários.

Segundo o Comitê, os dé-
bitos poderão ser parcelados
em até 60 vezes e serão cor-
rigidos pela Taxa Selic. O valor
mínimo de cada parcela será de
R$ 500. Para os microempre-
endedores individuais (MEI) —
pessoas físicas que trabalham
por conta própria ou têm no
máximo um funcionário e tam-
bém foram incluídos no pro-

grama — o valor mínimo ainda
será estipulado pelo governo.

Será excluída do refinancia-
mento a empresa que deixar de
pagar três parcelas, consecu-
tivas ou não. Também perderá o
benefício quem ainda tiver sal-
do devedor após a data de ven-
cimento da última parcela.

O parcelamento foi aprova-
do pelo Congresso Nacional
juntamente com a ampliação
das faixas de faturamento para
enquadramento de micro e pe-
quenas empresas no Simples,
mas somente agora foi refe-
rendado pelo Comitê.

No caso das pequenas em-
presas, o limite de faturamen-
to subiu de R$ 2,4 milhões para
R$ 3,6 milhões. No MEI, a renda
máxima anual é de R$ 36 mil.

A Receita vai começar a re-
ceber pedidos de parcelamen-
to a partir de 2 de janeiro pela
internet. n
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VEREDICTO: Tremendo vira-casaca
l Steve Wozniak, cofundador da Apple, posa garboso no
Googleplex, mostrando seu smartphone Samsung Galaxy
Nexus, equipado com Android 4.0 Ice Cream Sandwich,
que ganhou de presente da equipe que desenvolveu a
nova versão do sistema operacional móvel da Google.

Reprodução‘Cloud computing’ tem pouca adoção
André Machado

amachado@oglobo.com.br

l Projeções da consultoria IDC
indicam que o mercado mundial
decomputaçãoemnuvem(cloud
computing) deve movimentar
mundialmente US$ 10 bilhões es-
te ano e crescer sete vezes até
2014. Mas um novo estudo da
Symantec mostra que a adoção
da computação virtualizada ain-
da precisa de um bom empurrão
na América Latina.

Foram entrevistadas 500 em-
presas na região, e se constatou
que a adoção da tecnologia só
ocorreu em 15% a 23% delas,
dependendo do tipo de rede. O
resto patina: entre 18% e 23%

nem contemplam a ideia, en-
quanto até 19% só a discutem.
Cerca de 40% investem em tes-
tes para futura instalação. Os
números estão bem próximos
dos índices no Brasil, segundo
Sérgio Dias, especialista em
Cloud Computing da Symantec.

Maior preocupação das
empresas é a segurança
A maior preocupação das em-

presas é com a segurança: 58%
temem surtos de malware (ar-
quivos com vírus), 57% têm me-
do de que seus dados sejam
roubados por hackers, e outros
57% tremem frente à ideia da
nuvem facilitando o vazamento
de informações por uma fonte

interna.Outroproblemaéqueas
equipes de TI não estão pre-
paradas para implementar as
tecnologias de nuvem.

— Apenas uma em quatro
equipes de TI já conta com ex-
periência na área — afirma Dias.
— Entram aí dois fatores: a tra-
dicional resistência a mudanças,
especialmente de TI, no ambien-
te de trabalho; e a própria falta
de capacitação, a que os fa-
bricantes e prestadores de so-
luções precisam fazer face.

Apesar dos temores, as em-
presas têm interesse em ver co-
mo a nuvem permitirá gerenciar
melhor serviços de web, e-mail e
mensagens instantâneas. Mas as
expectativas de resultado têm

sido altas demais. Enquanto 84%
esperam agilidade e rapidez
maiores e prevenção melhor de
desastres, em relação aos sis-
temas anteriores, a nuvem, no
máximo, alcança 47% a mais de
eficácia nesses quesitos.

— De novo, evidencia-se a
necessidade de mais conscien-
tização — diz Dias.

Uma vantagem observada por
Dias é que, embora estejamos
atrasados para “subir” à nuvem,
temos chance de otimizar os
processos para alcançá-la.

— No mercado americano, a
adoção rápida leva por vezes a
problemas; aqui, temos chan-
ce de consolidar o aprendi-
zado e aplicá-lo melhor. n
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 22 nov. 2011, Economia, p. 31.




