
O primeiro-ministro portu-
guês, Pedro Passos Coelho, des-
tacou a necessidade de os países
de língua portuguesa se consti-
tuírem numa potência global e
disse haver um entusiasmo dos
presidentes do Brasil, Angola e
Moçambique com a ideia de
uma "aliança de prosperidade
recíproca". “Tive a oportunida-
de, há alguns meses, de falar
com a presidente Dilma Rousse-
ff, com o presidente Eduardo
dos Santos (Angola) e com o pre-
sidente Armando Emílio Guebu-
za (Moçambique), e concorda-
mos sobre as inúmeras vanta-
gens de estabelecer uma aliança
de prosperidade recíproca para
os nossos empresários e cida-

dãos, firmando uma sólida rela-
ção política, social e empresa-
rial”, defendeu Passos Coelho.

Segundo ele, os países de lín-
gua portuguesa têm disponibili-
dade de capitais, de recursos, de
conhecimentos técnicos e huma-
nos únicos em muitos setores de
atividade, ou seja, “têm todos os
ingredientes para construírem
um grande mercado. Ele lem-
brou que, no ano passado, esco-
lheu o Brasil para sua primeira vi-
sita fora da Europa, assim como
a presidente Dilma escolheu Por-
tugal para a sua primeira viagem
fora do continente americano.

O presidente da Câmara Por-
tuguesa de Comércio e Indús-
tria do Rio, Paulo Elísio de Sou-

za, anfitrião do evento que rece-
beu o primeiro-ministro, afir-
mou que a recuperação da eco-
nomia carioca e os grandes
eventos a serem sediados no
Rio garantem a possibilidade
de sucesso para quem pretende
investir na cidade. “Este é o mo-
mento das empresas brasileiras
e portuguesas trabalharem lado
a lado nos dois países para que
os laços históricos que os unem
estejam presentes nas suas ati-
vidades econômicas”, disse
Souza. Já o primeiro-ministro
brincou afirmando ser mais
vantajoso aos investidores bra-
sileiros comprar uma quinta
em Portugal do que um aparta-
mento em Nova York. ■ A.G.

Murillo Constantino

Fernando Souza/O Dia
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MinistérioPúblico recomendaquegoverno
estadualanuleconcorrênciademonotrilho

Em busca de uma potência global

SAÚDE

GovernodeSãoPaulo receberáR$500mi
doBIDpara investimentosnosetor

O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Estado de
São Paulo (MP-SP) recomendaram ontem ao governo estadual que a
concorrência para o sistema de monotrilho da Linha 17 Ouro do metrô
paulistano seja anulada. O motivo é a falta de projeto básico da obra. Os
órgãos pedem que a Caixa Econômica Federal suspenda seus recursos
de R$ 1,082 bilhão para as obras — estimadas em R$ 3,17 bilhões. ABr

O governo de São Paulo sancionou ontem projeto de lei para
o financiamento de cerca de R$ 500 milhões do Banco de
Desenvolvimento Interamericano (BID) para investir no Sistema
Único de Saúde (SUS) paulista. O estado empenhará mais R$ 210
milhões. “Vamos fazer a regionalização e a informatização de
todo o sistema”, afirmou o governador Geraldo Alckmin. ABr

Primeiro-ministro diz que há entusiasmo dos presidentes do Brasil, Angola
eMoçambique coma ideia de uma “aliança de prosperidade recíproca”

PauloElísiodeSouzaressalta laçoshistóricosentreRioePortugal
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 11.




