
Em tempos de forte turbulência
econômica na Europa, crise é
uma palavra que não consta do
dicionário das organizações em-
presariais e governamentais por-
tuguesas. Em evento realizado
ontem e organizado pela Câma-
ra Portuguesa de Comércio e In-
dústria do Rio de Janeiro, o pre-
sidente da Agência para o Inves-
timento e Comércio Externo de
Portugal (Aicep), Pedro Reis,
destacou que para superar o re-
vés na economia é preciso atrair
o capital estrangeiro para o país.
De acordo com Pedro Reis,

Portugal temdiversos fatores pa-
ra atrair investimentos exter-
nos. Entre eles, a localização geo-
gráfica estratégica e também a
infraestrutura logística, comdes-
taque para os portos de Sines,
Porto e Lisboa, que operam li-
nhas de carga internacional. O
presidente lembra também que
os portos estão integrados com a
malha ferroviária exclusiva para
o transporte de mercadorias.
“Somosa porta de entradadaEu-
ropa e estamos em uma placa
tectônica entre os continentes
europeu, africano e americano”,
destacou o presidente da Aicep.

Ainda segundo ele, contribui
tambémpara a busca por inves-
timentos externos a mão de
obra qualificada e tambémos in-
centivos financeiros e os benefí-
cios fiscais concedidos pelo go-
verno português. “Não pode-
mos esquecer também que a es-
tabilidade política e as reformas
estruturais portuguesas contri-
buem para mostrar que Portu-
gal se reinventa e evolui”, res-
salta, acrescentando que até o
fim do ano serão votados o no-
vo Código de Processo Civil e as
novas leis de Arrendamento e
de Insolvências.
Pedro Reis destaca também

que o governo português pode
oferecer empréstimos sem ju-
ros de até sete anos, com carên-
cia de três anos. Há ainda a con-
versão de 75% do empréstimo a
fundo perdidomediante o cum-
primento de indicadores de per-
formance. “Temos consciência
que o emprego só virá dos inves-
timentos do setor privado e o es-
tado atuará apenas como um
agente regulador”, pondera.
Reis destaca que pretende

aumentar ainda mais o núme-
ro de empresas brasileiras em
Portugal. E cita como exemplo
de sucesso a Embraer, que vai
inaugurar em setembro próxi-
mo duas fábricas para a produ-
ção de estruturas metálicas e
componentes em materiais
compósitos. ■

O Ministério Público do Estado
de São Paulo (MP/SP) decidiu
por não aprovar o Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC)
que se refere ao fim da distribui-
ção gratuita de sacolas pelos su-
permercados. No entanto, um
trecho da decisão do Conselho
Superior do órgão público cita
que caberá à Associação Paulis-
ta de Supermercados (Apas) e a
cada supermercado fornecedor
encontrarmeios para que o con-
sumidor não fique em situação
de desvantagem. Participaram
da votação 11 integrantes do
conselho, incluindo o correge-
dor do órgão e o procurador-ge-
ral de Justiça.
Para o presidente da Plastivi-

da, entidade que defende a vol-
ta das sacolinhas, Miguel Ba-
nhiense, há conflito de interes-

ses econômicos nessa questão.
“O custo que os supermerca-
dos tinham com a compra do
plástico segue sendo repassado
aos produtos oferecidos ao con-
sumidor. Fora isso, as pessoas
têm de pagar agora por uma sa-
cola biodegradável para carre-
gar suas compras”, diz, obser-
vando que o fim da distribui-
ção gratuita do plástico fere
um direito do consumidor.
“Ele paga pelo produto e não o
leva para casa”, completa.
De acordo com Banhiense, os

supermercados do estado de

São Paulo arcam com um custo
de R$ 200 milhões por ano com
as sacolinhas. Em nota de escla-
recimento, a Apas afirma que a
ação de substituir as sacolas
plásticas descartáveis por reuti-
lizáveis visa à melhoria do meio
ambiente e, portanto, segue
aguardando intimação do MP
para apresentar alguma forma
de proteção ao consumidor.

Histórico
Desde o início de abril, exata-
mente há 80 dias, os supermer-
cados paulistas deixaramde dis-
tribuir 1,1 bilhão de sacolas plás-
ticas descartáveis.
Para aApas, esse resultado re-

flete significativa redução de im-
pactos sobre as cidades, como
entupimento de bueiros, com
consequentes benefícios para a
população, especialmente a ca-
mada mais carente impactada
pelas enchentes. ■
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Sisu já soma484mil estudantes inscritos
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TRANSPORTES

SãoPaulo teráR$ 1,47bilhãodoBNDESpara
investirnoMetrôeemsistemadetrens

As inscrições para participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu),
no segundo semestre de 2012, registravam 484 mil estudantes até
as 18h de ontem. O número já é superior ao total da edição do segundo
semestre de 2011. O prazo para inscrição vai até amanhã, pela internet.
São oferecidas 30.548 vagas em 56 universidades públicas e institutos
federais de educação profissional. ABr

Fernando Souza

Portugal se esforça
para atrairmais
empresas brasileiras

Alessandro Shinoda/Folhapress

Ministério Público
deixa emaberto
volta das sacolinhas

Eles falam da mão de obra
qualificada do país e da
possibilidade de incentivos fiscais

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
anunciou ontem recursos de R$ 1,47 bilhão para investimentos do
governo de São Paulo na expansão de 24,5 quilômetros do metrô e
modernização de estações de trem da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM). Após as obras, o número de passageiros diários
em 2014 deve aumentar em 25%, para cerca de 526 mil, sobre 2010.ABr

Decisão diz que aAssociação Paulista de Supermercados deve
encontrarmeio para que o consumidor não seja prejudicado

Supermercados
seguem repassando
custos ao consumidor
mesmo após tirar as
sacolinhas plásticas
de circulação
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Desdeoiníciodeabril, ossupermercadospaulistasdeixaramdedistribuir 1,1bilhãodesacolasplásticas

PedroReiscitaEmbraer,quevai inaugurar fábricaemPortugal
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 10.




