
A ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, e o presidente
do Banco Nacional do Desenvol-
vimento (BNDES), Luciano Cou-
tinho, lançaram ontem as li-
nhas de crédito do Fundo Nacio-
nal sobre Mudança do Clima —
o Fundo Clima, que terá até R$ 1
bilhão em recursos até 2014. O
objetivo é apoiar projetos que te-
nham relação com ações e adap-
tações às mudanças climáticas e
redução da emissão de gases do
efeito estufa.

Os recursos do Fundo são pro-
venientes da parcela de até 60%
da Participação Especial do Pe-
tróleo, recebida pelo Ministério
do Meio Ambiente (MMA) e es-
tão divididos em duas modalida-
des: reembolsável, que será ope-
rada pelo BNDES, e não reem-
bolsável, sob gestão direta do
ministério.

No ano passado, o orçamento
destinado às duas modalidades
foi de R$ 230 milhões, dos quais
R$ 30 milhões correspondentes
à parcela não reembolsável, que
começou a ser disponibilizada
em 2011. O restante, R$ 200 mi-
lhões, será destinado à parcela
reembolsável e está disponível
com o lançamento da linha de
crédito. Para 2012, o orçamento
para a modalidade reembolsá-
vel chega a R$ 360 milhões.

Os juros mais atrativos da no-
va linha visam estimular investi-
mentos privados, estaduais e
municipais com maior eficiên-
cia do ponto de vista climático.

As novas taxas começam em
2,5% ao ano e variam de acordo
com o enquadramento em um
dos seis subprogramas: modais
de transportes eficientes, má-
quinas e equipamentos eficien-
tes, energias renováveis, resí-
duos com aproveitamento ener-
gético, combate à desertifica-

ção e carvão vegetal. A partici-
pação do BNDES poderá ser de
até 90% do valor dos itens finan-
ciáveis em todos os segmentos.
Os prazos de financiamento
também variam em função da
publicação, chegando a 25 anos
— prazo máximo para empreen-
dimentos de transporte urbano
sobre trilhos.

Metas

Com o Fundo do Clima, o Minis-
tério do Meio Ambiente e o BN-
DES pretendem incentivar in-
vestimentos para que o Brasil
atinja suas metas de redução de
emissões de gases do efeito estu-
fa estabelecidas pela Política Na-
cional sobre Mudança do Clima.
Outro objetivo é reduzir as vul-
nerabilidades do país aos efeitos
adversos da mudança climática
e se preparar para competir co-
mo uma economia de baixo teor
de carbono, qualidade que ga-
nha cada vez mais espaço. ■

CASADAMOEDA

Ministérioda Fazenda escala funcionário de
carreirapara assumir autarquia em Brasília

Gabriela Murno, do Rio de Janeiro

gmurno@brasileconomico.com.br

AGRICULTURAFAMILIAR

Governo libera seguro-safra aos produtores
afetados pelas enchentes e estiagem de 2010

O nome de Francisco de Assis Leme Franco foi oficializado ontem

para ocupar a presidência da Casa da Moeda. Franco é especialista

em políticas púbicas e gestão governamental — já foi subsecretário

de Planejamento, Orçamento e Administração, secretário executivo

adjunto na Fazenda de 2007 a 2010 e já trabalhou na Agência Nacional

de Transportes Terrestres (ANTT) e no Ministério da Previdência Social.

Leonardo Wen/Folhapress

Câmara
vota hoje
Lei Geral
da Copa

BNDES terá até R$ 1 bilhão
para projetos sustentáveis

Texto do petista
Vicente Cândido
altera lei para
criminalizar uso
indevido de marcas

Mais de 10,6 mil produtores da agricultura familiar de 24 municípios dos

estados da Paraíba, Bahia e de Minas Gerais começam a receber hoje

os R$ 640 relativos ao seguro garantia-safra por quebra de produção

entre 2010 e 2011 — o benefício é para as famílias com renda de

até 1,5 salário mínimo e que perderam até 50% da produção por

quebras nas lavouras, em consequência de secas ou enchentes. ABr

Fundo do Clima, que conta também com recursos do Ministério do Meio Ambiente, visa

estimular investimentos em eficiência energética e combate à desertificação do solo

Parte do dinheiro
aportado no fundo
vem da Participação
Especial do Petróleo,
recebida pelo
Ministério do
Meio Ambiente.
Os empréstimos
cobrarão juro que
começam em 2,5%
ao ano e variam de
acordo com projeto

Após idas e vindas, o projeto da
Lei Geral da Copa deve finalmen-
te ser votado hoje por Comis-
são Especial da Câmara dos De-
putados. O relator do projeto,
deputado Vicente Cândido (PT-
SP), apresentou substitutivo
que será apreciado pelos deputa-
dos e contém a permissão para a
venda de bebidas alcoólicas nos
estádios onde serão disputados
os jogos do mundial e a venda
de 300 mil ingressos, por R$ 50,
para idosos, deficientes físicos e
estudantes, em substituição à
meia-entrada, vetada pela Fifa.

O projeto aguarda votação na
comissão desde dezembro,
quando foi retirado da pauta.
Em seu parecer, o deputado Vi-
cente Cândido fez mudanças no
texto original para tratar tam-
bém de outros assuntos, como
as mudanças na legislação pe-
nal para proteger os direitos de
comercialização da Federação
Internacional de Futebol (Fifa)
sobre os eventos. O objetivo é
criminalizar e criar penas para
punir o chamado marketing de
emboscada ou por associação
de marcas. Outros pontos do
projeto ainda precisam ser deba-
tidos, dizem especialistas.

“A lei precisa estabelecer con-
trapartidas para empresas que fi-
carão impedidas de vender seus
produtos durante o evento”,
exemplifica Martinho Neves Mi-
randa, do C. Martins & Advoga-
dos Associados. Já a criação de
áreas de restrição comercial —
que delimitarão o espaço desti-
nado à venda exclusiva de pro-
dutos de marcas que patroci-
nam a Copa — precisa ser trata-
da pela lei geral e depois passar
pela análise de cada uma das ci-
dades-sede, diz Tatiana Campe-
llo, sócia do Demarest & Almei-
da Advogados. “As cidades têm
suas particularidade e terão de
estabelecer distâncias de acor-
do com elas.” ■ Luciano Fel-

trin, com ABr
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R$ 200 mi
Foi o orçamento do Fundo
disponível no BNDES em 2011.

E DE LONGO PRAZO

R$ 360 mi
É quanto o BNDES terá para
emprestar somente em 2012.

LucianoCoutinho,presidente

doBNDES: bancovaisubsidiar

ataxade jurodosempréstimos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 10.




