
Marcelo Dourado esteve esta se-
mana em Lisboa (Portugal), re-
presentando o Centro-Oeste
brasileiro para propor o acesso a
uma linha de crédito de ¤ 3 bi-
lhões aos empresários portugue-
ses. O superintendente da Supe-
rintendência do Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste (Sude-
co) anunciou também a criação
de incentivos fiscais e a cedên-
cia de terras a baixo custo aos
que pretendem investir na re-
gião. Em jantar-conferência
promovido pelo jornal portu-
guês Diário Económico no iní-
cio desta semana, ele disse que
“é na crise que temos as oportu-
nidades de mudança”. E assu-
miu o paradigma de que inves-
tir cria riqueza e ajuda a contor-
nar as dificuldades.

O superintendente justificou
ainda sua viagem a Portugal
com a criação de uma “fraterni-
dade econômica que pode mui-
to bem espelhar o que se passa
entre os dois países”. Dourado
destacou as energias renováveis
entre as prioridades do Centro-
Oeste para estes investimentos
e a internacionalização em
áreas como agricultura, turis-
mo, agropecuária, infraestrutu-
ra, construção, indústria e trata-
mento de resíduos. “No setor se-
cundário, temos muito a apren-
der com Portugal, designada-
mente nas energias limpas”,
acrescentou.

“Há, de fato, um grande con-
junto de empresas e técnicas
em que Portugal pode contri-
buir para o Brasil”, disse o presi-
dente da Associação de Ener-
gias Renováveis, António Sá da
Costa, também presente na
conferência. “Este setor (de
energias renováveis) é um cam-
po potencial importante de in-
vestimento, mas se vai resultar
em parceria, tudo vai depender
das opções estratégicas”, con-
cluiu Sá da Costa.

Dourado enfatizou, por sua
vez, as boas relações entre os
dois países e as duas economias.
“Quero agradecer a Portugal es-
ta oportunidade, mas também a
experiência que tive há dois
anos aqui: uma das melhores ex-
periências pessoais quando cor-
ri a Meia Maratona de Lisboa.”
O superintendente da Sodeco,
numa curta apresentação antes
do jantar-conferência, justifi-

cou com “desconhecimento” o
fato de não ter feito inscrição pa-
ra correr também a 22ª edição
da prova, realizada no domingo
passado, o dia da chegada da de-
legação brasileira a Lisboa. “Eu
que sou um maratonista”, subli-
nhou para enfatizar a ligação
Portugal-Brasil e transportar o
ideal para os negócios que, se-
gundo ele, podem ser concreti-
zados no Centro-Oeste brasilei-
ro. “Queremos captar empresá-
rios para investirem no Brasil,
mas também o contrário: que
empresários brasileiros invis-

tam aqui em Portugal”, disse.
Dourado estava acompanhado
de deputados representantes
dos quatro estados do Centro-
Oeste do Brasil — Distrito Fede-
ral, Goiás, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul —, além de empre-
sários brasileiros.

O presidente da Câmara de
Comércio Brasil-Portugal Brasí-
lia (CCBPB), Fernando Brites,
defendeu que a crise é a chave
do sucesso das parcerias que a
delegação brasileira apresen-
tou. “Reconhecendo que Portu-
gal atravessa dificuldades econô-
micas, o Brasil vem oferecer
uma saída para os empreende-
dores portugueses irem investir
no Brasil”, disse, acrescentan-
do que “os empresários portu-
gueses interessados, ou levam
daqui para o Brasil os seus inves-
timentos ou, se preferirem, as-
sociam-se com empresas brasi-
leiras e fazem parcerias”. ■
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Vendasde imóveis residenciais crescem
28%emSãoPaulonomêsde janeiro

REAJUSTE

Governomonitorapreçodopetróleopara
decidir sobreaumentodoscombustíveis

As vendas de imóveis residenciais novos na capital paulista
cresceram 28,7% em janeiro na comparação com o mesmo mês
do ano passado. Segundo pesquisa divulgada ontem pelo Sindicato
da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), foram vendidos 1.068
imóveis no primeiro mês de 2012, enquanto em janeiro do
ano passado a comercialização alcançou 830 unidades. ABr

O governo continua monitorando as cotações internacionais do
petróleo antes de tomar qualquer decisão sobre um eventual reajuste
dos preços internos dos combustíveis no Brasil, disse uma fonte
do governo. Ontem, o valor do petróleo nos Estados Unidos fechou
com baixa de US$ 1,92 por barril, a US$ 105,41. Se o petróleo
mantiver a queda, dificilmente haverá reajuste da gasolina. Reuters
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Brasil leva ¤ 3 bi em crédito a Portugal
Estão entre os
setores de interesse
comum os de
energias renováveis,
agricultura, turismo
e infraestrutura

Sudeco vai liberar recursos, incentivos fiscais e terras a empresários lusitanos que queiram investir em infraestrutura

Divulgação

Focodos investimentosseráenergia renováveleagropecuária

SEDEX 30 ANOS.
Quanto mais o tempo passa, mais você sabe em quem confi ar. Só SEDEX é SEDEX.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 9
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