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Os gastos sigilosos
O primeiro ano do governo Dilma Rousseff trouxe
novidades em favor da transparência, como, por exemplo,
a Lei de Acesso às Informações Públicas, que começa a
vigorar em maio. Apesar disso, entre 2009 e 2011, os gastos
sigilosos do governo federal por meio do cartão
corporativo – cuja natureza não pode ser divulgada “para
garantia da segurança da sociedade e do Estado”, nos
termos da legislação – alcançaram R$ 89,7 milhões,
correspondentes a 44,1% do total de gastos com cartões
corporativos durante o período. A informação é dos
repórteres Dyelle Menezes e Yuri Freitas, do Contas
Abertas. Em 2011, os gastos secretos do cartão corporativo
atingiram R$ 29,9 milhões, R$ 2,1 milhões a menos do que
em 2010. Contudo, em 2009, R$ 27,8 milhões foram
utilizados nas despesas secretas do cartão. Nos três
últimos anos, o órgão superior que mais se utilizou da
confidencialidade de gastos foi a Presidência da
República, com R$ 48,5 milhões – R$ 16,5 milhões apenas
em 2011. Logo em seguida, aparece o Ministério da
Justiça, com R$ 40 milhões. Para fechar a conta, vêm bem
atrás o Gabinete da Vice-Presidência da República (R$ 1,8
milhão), o Ministério da Fazenda (R$ 488 mil) e o
Ministério da Defesa (R$ 92,4 mil).

Welcome
O governo americano adotará novas medidas para
facilitar a entrada de brasileiros em seu país. As
mudanças, que serão detalhadas nesta segunda-feira,
servirão para facilitar a passagem pelo serviço de
imigração na chegada aos Estados Unidos.

Jovem busca o crédito
Levantamento inédito da Serasa Experian revela que a
participação do jovem, com idade entre 18 e 25 anos, na
demanda de crédito no Brasil, é a maior desde 2008,
quando começou o estudo: foi de 18% no ano passado,
ante 14,3% em 2010; 14,4% em 2009 e 15,7% em 2008.

Made in Brasil
A tecnologia brasileira para
lançamento de dutos em
túneis, criada pela carioca
Liderroll, vai ser a vedete da
conferência mundial sobre
pipelines na cidade de
Hannover, na Alemanha, que
começa na próxima semana. O
evento vai reunir os principais
especialistas do mundo do
setor para apresentar e discutir
as maiores novidades do
segmento de dutos no planeta.
A criação dos roletes motrizes
recebeu, no ano passado, o
Global Pipeline Award, o mais
importante prêmio concedido pela American Society
Mechanical Engineers. O presidente da Liderroll, Paulo
Fernandes, viaja para Alemanha neste domingo, para
fazer uma apresentação especial desta tecnologia,
patenteada em 55 países.  

Novo contrato na OTC
A Linderoll, que também tem escritório em Houston,
pode anunciar um novo contrato na Offshore
Technonolgy Conference (OTC - 2012), que começa no
início de maio, no Reliant Park, no Texas. A OTC é o mais
importante evento na área de desenvolvimento de
recursos offshore nas áreas de perfuração, exploração,
produção e proteção ambiental.

Exemplo a ser imitado
Na fila de embarque do voo das 11h38min da Gol, para
Brasília, terça-feira, no Santos Dumont, o senador Aécio
Neves (PSDB-MG) deu exemplo de correção. Ao
apresentar o cartão de embarque, a funcionária da
empresa pediu-lhe a carteira de identidade. O político,
sem hesitação, tirou o documento do bolso e entregou.
Um passageiro indagou à moça se ela não havia
reconhecido Aécio, que respondeu por ela: “Norma é
norma e tem de valer para todos.”

Imagem do Rio
O mais importante festival de vinho do Sul da França – o
Toques et Clochers – terá o Rio como homenageado
especial.  Em sua 23ª edição, vai unir a alta gastronomia
francesa e a brasileira com a degustação de vinhos da
região. Em parceria com o Comitê de Vinhos de
Languedoc, a prefeitura do Rio está investindo R$ 360
mil no evento.

FROM POMONA. A
presidenta Dilma Rousseff, na
visita à Índia, vai receber o
título de Doutora Honoris
Causa da Universidade de
Delhi.

DE  GRAÇA. A consultora
Cássia D’Aquino tira as dúvidas
dos internautas sobre
educação financeira das
crianças em chat gratuito no
G1, nesta sexta-feira, às 14h.
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A Lei da Copa
parece que aqui
é a Lei do Copo

Do deputado Chico Alencar
(Psol-RJ), sobre a polêmica da
venda de bebida nos estádios

durante a Copa

❞

❞
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A
Conferência das
Nações Unidas
sobre Desenvolvi-
mento Sustentá-
vel  Rio+20,  en-

contro de chefes de Estado
de todo o mundo para discu-
tir sustentabilidade, foi o fo-
co na abertura do Fórum
Mundial de Sustentabilidade,
iniciado nessa quinta-feira,
em Manaus (AM). O evento
teve início com discurso do
presidente do Lide - Grupo
de Líderes Empresariais, João
Doria Júnior. Em pronuncia-
mento, o empresário desta-
cou a importância do fórum
e se manifestou a respeito
das expectativas em relação
ao encontro internacional a
ser realizado em junho, no
Rio de Janeiro.

“Esperamos que durante a
Rio+20 seja assinado um
compromisso definitivo dos
governos com a sustentabili-
dade do planeta”,  afirmou
Doria. O empresário explicou
que o evento deste ano terá
perfil mais técnico, para per-
mitir a elaboração da Carta
do Amazonas, documento a
ser apresentado no encerra-
mento do fórum. O docu-
mento, espera Doria, servirá
como contribuição para o
discussão do meio ambiente
e sua preservação.

O governador do Amazo-
nas, Osmar Aziz (PSD), defen-
deu durante discurso inicial o
desenvolvimento do estado
como forma de promover a

sustentabilidade. O político
chamou atenção para o que
ele considera ser a ligação en-
tre desenvolvimento susten-
tável e a preservação da flo-
resta amazônica. “Esperamos
propostas para que se ajude
quem vive na floresta e de-
pende dela para sobreviver.
Nos esforçamos bastante para
preservar e gerar oportunida-
des ao mesmo tempo, mas
nada é fácil no Amazonas.”

Aziz destacou o trabalho
feito pelo governo norueguês
na floresta amazônica, que
tem fundo próprio para pre-
servação e geração de oportu-
nidades para as populações
locais. “Na prática, a Noruega
é um dos poucos países a aju-

dar o povo da floresta amazô-
nica.” Para o governador, a
preservação da floresta só se-
rá possível com a oferta de al-
ternativas de renda e desen-
volvimento econômico da po-
pulação que utiliza a mata
amazônica para subsistência.

CUBATÃO. A ex-primeira mi-
nistra da Noruega Gro Brun-
dtland destacou as mudanças
ocorridas no Brasil desde a
primeira vez em que esteve no
País, na década de 80. Na oca-
sião, Gro visitou Cubatão (SP),
considerado um dos locais
mais poluídos no território na-
cional. “Fomos a Cubatão,
exemplo de como a poluição
afeta a vida das pessoas. Des-

de então, muito mudou. A de-
mocracia deu ao País igualda-
de de gêneros e desenvolvi-
mento econômico, e Cubatão
se tornou um exemplo de co-
mo as coisas podem ser muda-
das”, disse a política.

Gro, primeira mulher a al-
cançar o cargo de primeira-
ministra em seu país, chamou
atenção também para a im-
portância do papel das mu-
lheres para o desenvolvimen-
to sustentável.  De acordo
com ela, empresas com taxas
similares de mulheres e ho-
mens em seus quadros de
funcionários crescem mais
rápido. “Em diversas partes
do mundo as mulheres não
têm ainda direitos básicos”,
disse a ex-primeira ministra,
afirmando que este tema será
vital para a Rio+20.

O diretor-executivo da
Rio+20, Brice Lalonde, por
sua vez, enfocou a necessida-
de de atenção na governança
dos países. Segundo ele, é im-
possível falar de sustentabili-
dade sem transparência e
combate à corrupção. “Este
será um dos temas prioritá-
rios da Rio+20”, disse o execu-
tivo. Lalonde também descar-
tou a possibilidade de um es-
vaziamento da conferência
devido à crise econômica na
Europa ou a ausência de
grandes líderes locais. “As em-
presas e os governos locais se-
rão muito mais importantes
nesta conferência do que a
realizada em 1992.”

*O repórter viajou a convite do Lide

SUSTENTABILIDADE - Evento em Manaus, aberto na quinta-feira e organizado 
pelo Lide, terá perfil mais técnico; ao final, será elaborada a Carta do Amazonas

Doria Júnior quer compromisso com sustentabilidade do planeta

Fórum Mundial é aberto
com foco na Rio+20

Dilma levará evento ao Brics
DA REDAÇÃO

A Conferência das Nações
Unidas sobre Desenvolvimen-
to Sustentável Rio+20, que o
Brasil sedia em junho, está en-
tre os assuntos que a presiden-
te Dilma Rousseff debaterá na
visita que fará à Índia na pró-
xima quarta-feira para partici-
par da 4ª Reunião de Cúpula
do Brics – bloco formado por
Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul. A reunião está
marcada para o dia 29.

Segundo a subsecretária-ge-
ral de Política do Ministério de
Relações Exteriores, Maria Edi-
leuza Fontenele Reis, um dos
temas da cúpula do Brics é, jus-
tamente, o desenvolvimento
sustentável. “Certamente va-
mos focar o desenvolvimento
sustentável, tema da conferên-
cia, nas suas três vertentes: so-
cial, ambiental e econômica.
Além da abordagem sobre eco-
nomia verde ligada à erradica-
ção da pobreza”.

De acordo com Maria Edi-

leuza, a cúpula ocorre em um
“momento delicado” para a
economia mundial, outro te-
ma que será debatido na Ín-
dia. Também serão tratadas
questões relativas ao Oriente
Médio e à África e avaliadas as
atuações dos representantes
do bloco de países emergen-
tes no Conselho de Segurança
das Nações Unidas. O Brics
conta com dois membros per-
manentes no conselho, a Rús-
sia e a China.

Outro assunto a ser tratado
é a Rodada Doha da Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC). A Rússia foi admitida

no ano passado como mem-
bro da organização que regula
o comércio mundial. Para Edi-
leuza, isso abre uma nova
perspectiva para os países do
Brics em relação à Rodada Do-
ha, parada desde 2008 por
causa de impasses em relação
aos subsídios agrícolas dos
países desenvolvidos e das
barreiras impostas pelos
emergentes a serviços e pro-
dutos industrializados dos
países ricos.

Paralelamente à reunião de
cúpula, está programado um
fórum financeiro, no qual de-
vem participar os presidentes

do bancos centrais dos países
que fazem parte do Brics. Ha-
verá ainda um encontro de
empresários. Só do Brasil, são
esperados 60 altos executivos
de empresas.

A presidente Dilma embar-
ca no domingo à noite e só re-
torna ao Brasil no domingo 1°
de abril. Além da cúpula dos
Brics, a presidente Dilma terá
reuniões bilaterais com os pre-
sidentes da Rússia, Dmitri
Medvedev, da China, Hu Jin-
tao, da África do Sul, Jacob Zu-
ma, e com o primeiro-ministro
da Índia, Manmohan Singh.

Na sexta-feira, dia 30, Dil-
ma será recebida pela presi-
dente da Índia, Pratibha Patil.
Durante os encontros com os
indianos serão assinados
acordos bilaterais de coope-
ração técnica, meio ambien-
te, cultura, promoção da
igualdade de gênero e avan-
ços na área científica e tecno-
lógica. Dilma poderá se reunir
ainda com o líder da oposição
do país. (Com agências)

■ TELECOMUNICAÇÕES

Anatel aprova regras 
para nova lei de TV paga
EDUARDO RODRIGUES
DA AGÊNCIA ESTADO

A Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) apro-
vou nessa quinta-feira, com 13
dias de atraso, o regulamento
para a lei de TV por assinatura
sancionada no início de se-
tembro do ano passado. A no-
va legislação abriu o mercado
de TV paga para as empresas
de telecomunicações, reduziu
as restrições ao capital estran-
geiro no setor e criou cotas de
conteúdo nacional da progra-
mação dos canais.

Como as regras aprovadas
pelo Congresso após mais de
cinco anos de tramitação uni-
ficaram a prestação do serviço
de TV por assinatura sob uma
única denominação — Serviço

de Acesso Condicionado
(Seac) – o regulamento apro-
vado substituirá as diversas
normas que regiam as diferen-
tes modalidades de TV paga,
como cabo, via satélite, por
microondas e TVA (esta últi-
ma, uma tecnologia que prati-
camente caiu em desuso).

As normas técnicas de cada
tipo de transmissão, no entan-
to, foram mantidas, para facili-
tar a fiscalização e o controle
dos serviços por parte da Ana-
tel, enquanto as empresas não
migrarem totalmente para o
novo modelo. Já o regulamen-
to referente às cotas de con-
teúdo nacional foi elaborado
pela Agência Nacional do Ci-
nema (Ancine) – a quem cabe-
rá a fiscalização do cumpri-
mento dessa parte da lei.

MARIA EDILEUZA FONTENELE REIS
SUBSECRETÁRIA GERAL DE PLÍTICA DO MINISTÉRIO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Certamente vamos focar o desenvolvimento
sustentável, tema da conferência, nas suas
três vertentes: social, ambiental e econômica.“

❞

GOVERNO NOMEIA DIRETORES DA ANTT

O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, nomeou nesta
quinta-feira três servidores de carreira da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) para exercer, interinamente, cargos na
diretoria colegiada do órgão regulador. Com isso, a diretoria da
ANTT volta a ter poder de deliberar. Desde fevereiro, com o fim do
mandato do ex-diretor-geral da agência Bernardo Figueiredo, a
ANTT estava operando com apenas dois diretores, um a menos do
que o quórum mínimo exigido para a tomada de decisões. Na
quarta-feira, um decreto presidencial autorizava o governo a
nomear diretores interinos para a agência, para garantir quórum. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23, 24 e 25 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A11.




