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Anglo obtém licença
para projeto Minas-Rio

Galeria. Veja mais fotos do 1º
dia de venda do novo iPad

www.estadao.com.br/e/ipad1

Wozniak é o
primeiro da fila
do novo iPad

SPENCER PLATT/AFP–16/3/2012

MADRI

A Taesa, braço de transmissão
da estatal mineira de energia Ce-
mig, confirmou ontem, via fato
relevante, que adquiriu os 50%
de participação em quatro trans-
missoras que pertenciam ao gru-
po espanhol Abengoa, em um ne-
gócio de R$ 863,5 milhões.

Com a operação, a Taesa ad-
quiriu todas as ações que ainda
eram detidas pela Abengoa no ca-
pital da União de Transmissoras
de Energia Elétrica (Unisa). A es-
panhola já havia vendido à Ce-
mig, em junho do ano passado,
metade da sua participação nas

mesmas quatro concessões.
A Abengoa conseguiu essas

concessões em licitações promo-
vidas pela Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), e as li-
nhas entraram em operação en-
tre os anos de 2004 e 2008.

O grupo espanhol foi um dos
mais agressivos nos leilões de li-
nhas de transmissão promovi-
dos há alguns anos. No entanto,
a crise financeira global, que te-
ve reflexos fortes na Espanha,
obrigou a companhia a buscar al-

ternativas para se capitalizar.
Em 2010, o grupo vendeu al-
guns ativos no Brasil para a
chinesa State Grid.

Aatransmissão é considera-
da um dos negócios mais ren-
táveis do setor elétrico, por-
que as concessionárias têm
uma renda fixa por um tempo
determinado.

Operação. O preço da aquisi-
ção será corrigido pela varia-
ção da Selic entre 31 de dezem-
bro de 2011 e o dia útil imedia-
tamente anterior à data da
conclusão da operação, quan-
do ocorrerá o pagamento e a
efetiva aquisição das ações pe-
la Taesa.

A Abengoa informou que o
negócio somou um total de€
586 milhões, sendo € 376 mi-
lhões pagos em dinheiro e os
demais € 210 milhões em re-
dução de dívida da compa-
nhia. O negócio ainda depen-
de de aprovação da assem-
bleia geral de acionistas da
Taesa, de bancos financiado-
res e de órgãos reguladores no
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4. Paris. Os
consumidores
franceses
também estão
entre os
primeiros a
receber o iPad

NOVA YORK

Reguladores nos Estados Uni-
dos e na União Europeia (UE)
investigam o gigante de bus-
cas Google por suspeitas de
que a companhia ignorou con-
figurações de privacidade de
milhões de usuários do nave-
gador da Apple, o Safari, de
acordo com o ‘Wall Street
Journal’, que citou fontes. O
Google interrompeu a prática
no mês passado, após ser con-
tatado pelo diário.

As investigações – que
englobam agências esta-
tais e federais dos EUA,
bem como um esforço
pan-europeu liderado pe-
la França – podem fazer

com que o Google enfrente anos
de batalhas legais e receba mul-
tas pesadas por violações de pri-
vacidade. Em fevereiro, o jornal
americano informou que o Goo-
gle estava usando um código es-
pecial para instalar pequenos ar-
quivos de rastreamento, os cha-
mados “cookies”, nos computa-
dores, iPhones e iPads de algu-
mas pessoas, mesmo se os dispo-
sitivos fossem definidos para
bloquear esse tipo de rastrea-
mento.

“Vamos, obviamente, cooperar
com as autoridades para elucidar
as questões”, disse uma porta-voz
do Google. “Mas é importante
lembrarquenão antecipamosque
isso ocorreria, e que nós temos re-
movidoessetipoderastreamento
dos navegadores Safari.”

Nos EUA, a Comissão de Co-
mércio Federal examina se as
práticas do Google violaram
uma resolução judicial com o go-
verno no ano passado, na qual a
companhia prometia não “detur-
par” suas práticas de privacida-
de, segundo fontes próximas às
investigações.

A multa por dia por não respei-
tar o acordo é de US$ 16 mil para
cada violação. Como milhões de
pessoas foram afetadas, qual-

quer multa pode ser elevada rapi-
damente, dependendo do modo
como for calculada. A comissão
não comentou o assunto.

Coleta de dados. Na Europa,
uma comissão francesa acres-
centou o imbróglio sobre o Safa-

ri à sua investigação sobre as mu-
danças de política de privacida-
de do Google. A comissão é a
mesma que no ano passado im-
pôs uma multa de US$ 130 mil à
empresa por ela ter armazenado
senhas e outros dados pessoais
no momento em que seus veícu-

los juntavam informações para o
serviço Street View. Na época, o
Google se desculpou e disse que
apagaria os dados coletados.

Para Justin Brookman, diretor
do Projeto de Privacidade do
Consumidor do Centro para De-
mocracia e Tecnologia, a ima-
gem do Google, com seu lema
“não faça o mal”, está sendo se-
riamente atingida por essas ques-
tões de privacidade. O assunto
se tornou mais sério quando o
Google passou a competir direta-
mente com o Facebook, ao lan-
çar a rede social Google+. “A pri-
vacidade não foi um problema
para eles por muito tempo, por-
que sua missão principal era a
busca”, disse Brookman. / DOW
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Taesa, da Cemig, compra ativos
de transmissão da Abengoa
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2. Nova York. O
primeiro
consumidor
a comprar o
novo iPad na
loja da Quinta
Avenida

EUA e Europa investigam o Google
Empresa é suspeita de ter ignorado as configurações de privacidade de milhões de usuários do Safari, navegador de internet da Apple
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3. Tóquio.
Ryota Musha
e Hisanori
Kogure
mostram
seus novos
aparelhos

Nayara Fraga
ESTADÃO.COM.BR

O novo iPad começou a ser vendi-
do ontem em alguns países da
Europa, da Ásia e nos Estados
Unidos. Como ocorre em todos
os lançamentos da empresa fun-
dada por Steve Jobs, fãs da Apple
formaram filas em frente às lojas
antes do horário de abertura.

Steve Wozniak, cofundador
da empresa, parece se divertir
com os lançamentos. Ele e a es-
posa foram os primeiros da fila
de uma loja em Los Angeles a
comprar o novo iPad. “Virou um
ritual. Por ter feito isso tantas ve-
zes, estou fazendo de novo”, dis-
se Wozniak, em entrevista grava-
da em vídeo por Shira Lazar, do
programa What’s Trending. “Mi-
nhaesposa, na verdade, é a núme-
ro 1 da fila. Eu sou o número 2.”

Quando a repórter comentou
que ele provavelmente nem pre-
cisaria enfrentar fila, Wozniak
disse: “Eu quero ser uma das pes-
soas reais, que formam fila e es-
peram uma noite inteira. A
Apple é muito importante para
nós e para tantas outras pes-
soas”.

Na fila com ele, havia jovens
dormindo em um colchão e ou-
tro lendo um livro. Wozniak tam-
bém foi o primeiro da fila forma-
da em frente a uma loja em Los
Gatos, Califórnia, para comprar
o iPhone 4S no ano passado.

Na loja da Apple de Manhat-
tan, um dos primeiros da fila foi

brasileiro Eric Ladd, segundo a
Agence France-Presse. Ele disse
ter esperado 30 horas na fila.
“Vim direto do Brasil”, acrescen-
tou. “Os brasileiros vão ter de es-
perar três ou quatro meses, en-
tão serei um dos primeiros.”
Aproximadamente mil pessoas
fizeram fila em frente à loja.

Fornecedores. Não só a Apple
deve comemorar a venda da ter-
ceira versão do iPad, que pode
chegar a 1 milhão de unidades
apenas em sua estreia, segundo
estimativas do banco de investi-
mentos Piper Jaffray.

A iFixIt, empresa conhecida
por desmontar os produtos da
Apple, abriu o novo iPad e listou
os fornecedores dos componen-
tes do aparelho. A partir dessa
lista, o site de tecnologia Busi-
ness Insider identificou compa-
nhias de capital aberto com itens
dentro do tablet. A Samsung é a
fornecedora de telas; a Texas Ins-
trument é a fabricante do chip
que controla a tela; a Broadcom
fornece um chip de comunica-
ção; a Fairchild Semicondutor
International, o chip do Wi-Fi e
do Bluetooth; a Qualcomm, chip
de comunicação via rede celular;
a Toshiba, memória; a OmniVi-
sion Technologies, câmera.

De todas elas, a que talvez
mais se destaque é a Samsung.
Apesar desse vínculo comercial,
as empresas brigam em tribu-
nais de alguns países por paten-
tes diversas.

O Conselho de Política Ambien-
tal de Minas Gerais (Copam)
concedeu à Anglo American a li-
cença ambiental de instalação
da linha de transmissão de 230
quilovolts que vai abastecer a
planta de beneficiamento do Pro-
jeto Minas-Rio, informou ontem
a mineradora.

“Essa era a última grande licen-
ça a ser obtida pela Anglo Ameri-
can antes da licença de operação
do projeto”, afirmou a empresa,
por meio de nota.

Principal projeto mundial da
Anglo American, com investi-
mento estimado em quase US$ 6
bilhões, o Minas-Rio está em fa-
se de obras e atingirá, em sua pri-

meira fase, uma capacidade de
produção de 26,5 milhões de to-
neladas de minério de ferro.

A linha terá aproximadamen-
te 90 km de extensão, com traje-
to que vai da subestação em Itabi-
ra até o município mineiro de
Conceição do Mato Dentro, on-
de se localiza a mina e a usina de
beneficiamento do empreendi-
mento.

O Minas-Rio encontra-se em
fase de implantação e aproxima-
damente 60% das obras já foram
concluídas. A fase operacional
do projeto deverá ser iniciada no
segundo semestre de 2013.

O projeto prevê também o
maior mineroduto do mundo,
com 525 km de extensão, que
atravessará 32 municípios minei-
ros e fluminenses, além de termi-
nal de minério de ferro do Porto
de Açu, no qual a Anglo Ameri-
can é parceira da LLX com 49%
de participação, localizado em
São João de Barra (RJ). / REUTERS
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1. Tradição. Steve Wozniak passou à noite em frente a uma loja
em Los Angeles para comprar a nova versão do tablet

3

4

Cofundador da Apple
comprou o tablet em Los
Angeles; na loja de
Manhattan, um brasileiro
estava entre os primeiros

1

Licença para linha de
transmissão era a última
que faltava antes do
sinal verde para o
início da operação

Leia o Estadão no Tablet.
Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

Punição. Violação de privacidade pode gerar multa ao Google

Transmissão. Espanhola vendeu ativos para se capitalizar

Estatal mineira
comprou o restante da
fatia do grupo espanhol
em quatro negócios
por R$ 863,5 milhões

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B19.




