
Senado devolve mandato de Prestes
O Senado devolveu, ontem, simbolicamente o mandato de senador a

Luiz Carlos Prestes (1898-1990) e de seu suplente, Abel Chermont

(1887-1962). O presidente do Senado, Renan Calheiros, entregou à

viúva de Prestes, Maria do Carmo Ribeiro, o diploma da casa e pediu

desculpas, em nome do Congresso, à família do senador pela

cassação do mandato.

DILMA, A SEGUNDA MAIS PODEROSA DO MUNDO

A presidente Dilma Rous-
seff subiu uma posição no ran-
king anual da revista “For-
bes” e é hoje, para a publica-
ção, a segunda mulher mais
poderosa do mundo, atrás
apenas da chanceler alemã,
Angela Merkel. Dilma, que ti-
nha ficado em terceiro lugar
na última lista, conquistou a
posição até então ocupada
por Hillary Clinton, que dei-

xou a Secretaria de Estado dos
Estados Unidos e caiu para a
quinta posição.

Segundo a revista, Dilma
tem, na metade de seu primeiro
mandato, o desafio de reverter o
baixo crescimento econômico
registrado nos dois últimos
anos, após uma década de desen-
volvimento acelerado. A publi-
cação ressalta que “sua ênfase
no empresariado inspirou uma
nova geração de empreendimen-
tos”, mas que há críticas ao favo-
recimento de “políticas pró-de-
senvolvimento sobre preocupa-
ções mais humanitárias”.

A “Forbes” também destaca
que agora Dilma tem um novo
aliado, com a eleição, no início
do mês, do brasileiro Roberto
Carvalho de Azevêdo como dire-
tor-geral da Organização Mun-

dial do Comércio.
Outra brasileira que subiu

no ranking é a presidente da
Petrobras, Graça Foster, que
passou do 20º para a 18º lu-
gar. A revista apresenta Gra-
ça Foster como comandante
da maior empresa do hemisfé-
rio sul e destaca o aumento
da demanda por gasolina no
Brasil nos últimos dez anos,
mais de quatro vezes maior
do que a média mundial.

A modelo Gisele Bünd-
chen completa a lista de brasi-
leiras mais poderosas, ocu-
pando a 95ª posição. Segun-
do a “Forbes”, seus contratos
publicitários e a receita de
suas vendas de produtos “adi-
cionaram US$ 45 milhões à
conta bancária da família nos
últimos 12 meses”.

JonasPereira/Senado

O estatuto do Banco do Brics -
bloco que reúne o Brasil, a Rús-
sia, a Índia, a China e a África do
Sul - pode ser oficializado na
próxima cúpula do grupo em
Fortaleza, em 2014, informou
ontem o ministro das Relações
Exteriores, Antonio Patriota.
“Durante a última cúpula em
Durban, na África do Sul, esse foi
um dos temas principais. Espera-
mos que na próxima já possa ser
adotado o estatuto”, disse o minis-
tro. Patriota destacou que a inten-
ção é o banco oferecer recursos
em condições favoráveis a países
em desenvolvimento. “Há grande
interesse dos países africanos (na
criação do banco)”.

O ministro participou do semi-
nário As Relações do Brasil com a
África - A Nova Fronteira do De-
senvolvimento Global, organiza-
do pela Confederação Nacional da
Indústria e pelo jornal Valor Eco-

nômico, e destacou que na última
década as trocas comerciais entre
Brasil e África quintuplicaram,
passando de US$ 5 bilhões, em
2002, para US$ 26,5 bilhões, em
2012. O ministro ressaltou que ain-
da há espaço para crescimento,
pois apenas 5% das exportações
brasileiras são destinadas ao conti-
nente africano.

Hoje a presidente Dilma Rous-
seff inicia sua terceira visita ao
continente africano. A presidente
participará da cerimônia de come-
moração dos 50 anos da União
Africana, em Adis Abeba, capital
da Etiópia. Além disso, no início
do mês, o presidente egípcio, Mou-
hamed Mursi, esteve em visita ofi-
cial a Brasília. Foi a primeira vez
na história que um presidente do
Egito veio ao país. “A presidenta
está demonstrando grande empe-
nho e compromisso”, comentou
Patriota. ABr

O governo já começou a conver-
sar com empresas de telecomu-
nicações para encontrar for-
mas de atender cerca de 10 mil
distritos de municípios que não
têm cobertura de telefonia mó-
vel no país. Atualmente, as em-
presas não têm obrigação de
atender aos distritos que ficam
a mais de 30 quilômetros das se-
des. Segundo o ministro das Co-
municações, Paulo Bernardo, o
governo pode oferecer linhas
de crédito ou desonerações pa-
ra que incentivar a ampliação

da cobertura.
A oferta da telefonia móvel

para os distritos está sendo ne-
gociada junto com a antecipa-
ção do prazo de conclusão das
metas para a oferta de internet
na área rural na faixa de 450 me-
gahertz. Essa obrigação foi im-
posta às empresas que vence-
ram o leilão de tecnologia 4G
realizado no ano passado pela
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel).

“Sabemos que é um trabalho
muito difícil por causa das con-
dições geográficas, e que a área
rural é menos rentável”, disse
o ministro. “Mas achamos que
tem tanta importância quanto
fazer nas grandes regiões me-
tropolitanas”. ABr

Presidente do Brasil
sobe uma posição no
ranking elaborado
pela revista ‘Forbes’.
Graça Foster e Gisele
Bündchen também
estão na relação

Banco dos
Brics sai do
papel em 2014,
diz Patriota

Teles podem ter linhas de
crédito ou desonerações
para atender distritos a
mais de 30 km das sedes

UesleyMarcelino/Reuters

Segundo ministro, estatuto deve ser

oficializado na próxima cúpula do grupo

CORREÇÃO HISTÓRICA

Governo estuda incentivos para
ampliar oferta de telefonia
móvel em áreas rurais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 maio 2013, Brasil, p. 9.




