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Com as operações suspensas
desde o ano passado, a Refina-
ria de Petróleos de Mangui-
nhos, a mais antiga do Brasil,
quer voltar ao mercado com o
biodiesel. A empresa faz parte
de uma lista de projetos de no-
vasusinasdebiodieselemelabo-
ração no País, diz o Ministério
do Desenvolvimento Agrário
(MDA).Juntos, terãocapacida-
de de produzir 970 milhões de
litrosporano,garantindoaofer-
ta necessária para a adição de
2%doprodutoaodiesel comum
em 2008. Manguinhos já pediu
autorização da Agência Nacio-
nal do Petróleo (ANP) para ini-
ciar a produção de biodiesel.

Manguinhosvoltaao
mercadocombiodiesel

9+

O Brasil já tem mais de 88 mi-
lhões de telefones celulares em
operação,apesardobaixovolu-
me de vendas no mês passado.
Segundodados daAgênciaNa-
cional de Telecomunicações
(Anatel), nos últimos dois anos,
o mês de fevereiro foi o que re-
gistrou o menor crescimento,
com 594,4 mil novos telefones.
As vendas no mês passado fo-
ram 26,7% menores que em fe-
vereiro de 2005, que registrou
cercade811milnovoscelulares.
No acumulado do ano, já foram
vendidos mais de 1,8 milhão de
telefonesmóveis.Cercade80%
dos aparelhos são pré-pagos.

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva assinou ontem à noite,
em solenidade na Confedera-
ção Nacional da Indústria
(CNI), em Brasília, decretos
quegarantemaparticipaçãode
representantesdostrabalhado-
resnosconselhosnacionaisere-
gionaisdoSenai,Sesi,SesceSe-
nac – o chamado “Sistema S”.
Em discurso, Lula afirmou que
a inclusão dos representantes
dos trabalhadores na adminis-
tração das entidades do “Siste-
ma S” é “um salto extraordiná-
rio”.Segundoopresidente,a in-
clusãodostrabalhadoresnosis-
temaeraumaantigareivindica-
ção domovimento sindical.

Brasilchegaàmarcade
88milhõesdecelulares

Sindicatosestarãonos
conselhosdoSistemaS

MEMÓRIA–Campanha ‘Opetróleoénosso’, nosanos50, será lembradanapropagandadaestatal
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A campanha da Petrobrás pa-
ra comemorar a auto-suficiên-
ciadoPaísempetróleodeveco-
meçar a ser veiculada em22 de
abril, data que marca o Desco-
brimento do Brasil, e custará à
estatal R$ 37 milhões. Criada
pelas agências de publicidade
F/Nazca, Duda Propaganda e
Quê, a campanhapartirá da lu-
ta dos brasileiros nos anos 50
com a campanha “O petróleo é
nosso” até a auto-suficiência
nos dias de hoje.
Comaentrada emoperação

da P-50, plataforma da Bacia
deCampos,emabril, oPaísam-
pliará a produção em 180 mil
barris/diários, atingindo 1,95
milhão debarris diários, 50mil
barris acima do 1,9 milhão que
o País deve consumir por dia
este ano. Com isso, dirá a cam-
panha, o País ficará mais imu-
ne a eventuais crises de petró-
leo.
Éno dia 22 de abril, após um

período de testes de produção,
queaP-50deveráser inaugura-
da em grande evento. Mesmo
não aparecendo nas peças pu-
blicitárias da campanha, o pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Sil-
vacertamenteusaráaauto-su-

ficiênciaeoeventodecomemo-
ração na sua campanha pela
reeleição. As peças publicitá-
riasseguemamesmalinhaufa-
nistadequandoaestatal come-
morou 50 anos, em outubro de
2003.
Os planos da estatal, no en-

tanto, podem ser ofuscados
por decisão dos ministros do
Tribunal de Contas da União
(TCU)deatenderàrepresenta-
ção do senador José Jorge
(PFL/PE) de investigar a reno-
vação dos contratos da estatal
com as agências de publicida-
de. O alvo do senador foi o con-
trato da estatal com a agência
de Duda Mendonça, publicitá-
rio que cuidouda campanhade
Lula em 2002 e hoje é um dos
principais investigados pela
CPI dos Correios.
Nas peças da campanha pu-

blicitária da auto-suficiência,
em nenhummomento a Petro-
brás tratará de preço do com-
bustível para o consumidor,
apenasdiráqueeleagoraconta
comagarantiadeabastecimen-
to. Na opinião de especialistas,
omaior impactodessaconquis-
tasedaránabalançacomercial
do setor, quedeixará de serum
peso para o País e já neste ano
terá saldo positivo.
A Petrobrás espera fechar

2006 com superávit comercial
deUS$ 3 bilhões em sua balan-
çadepetróleoederivados,obti-
do a partir de um saldo líquido
de exportações de cerca de 150
mil barris por dia.
No ano passado, a empresa

exportou58milbarrispordiaa
mais do que importou, mas te-
ve déficit comercial de R$ 130
milhõesporquecompraprodu-

tosmais caros (óleo diesel e pe-
tróleo leve) do queoque expor-
ta.
Por isso, a prioridade a par-

tir de agora é ampliar a capaci-
dade de refino, principalmente
no exterior. O objetivo é trans-
formar o petróleo nacional –
que custa US$ 10 a menos do
que o Brent, usado como refe-
rência de preços – em deriva-

dos, tomando para si a mar-
gem de refino que hoje está
no bolso de seus clientes.
O presidente da Petro-

brás, José Sérgio Gabrielli,
disse que a empresa busca
oportunidades de refino no
exterior, principalmente na
Europa e nos Estados Uni-
dos, o que ampliará ainda
mais o lucro da estatal. ●
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Umadecisão quanto à constru-
ção de uma nova fábrica de se-
micondutores no Brasil vai de-
morarmais do que espera o go-
verno. Os europeus dizem que
levarãode1anoa20mesespara
concluirseusestudosdeviabili-
dade do investimento, enquan-
to os japoneses esperam con-
cluir suas avaliações no prazo
de 6meses a 1 ano.
Comisso,aescolhadatecno-

logia de TV digital a ser adota-
da no Brasil deverá ser adiada
em mais alguns meses. Os mi-
nistros da Casa Civil, Dilma
Rousseff, do Desenvolvimento,
Luiz Fernando Furlan, e da Fa-
zenda, Antonio Palocci, estão
entre os que não abremmãodo
investimento em tecnologia co-
mo contrapartida pela abertu-
ra do mercado brasileiro à TV
digital, seja ela japonesa ou eu-
ropéia.Elesvêemnaescolhada
novatecnologiaaoportunidade
para dar um impulso inédito à
política industrial.
Ontem, o responsável pela

STMicroelectronics no Brasil,

Ricardo Tortorella, reuniu-se
nonoMinistériodoDesenvolvi-
mento com a área técnica dos
ministérios envolvidos nas dis-
cussõesdeTVdigital.Participa-
ram os secretários de Política
Industrial, Jairo Klepacz, e de
Telecomunicações do Ministé-
riodasComunicações,Roberto
Pinto Martins, além do presi-
dente da Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial,
AlessandroTeixeira.
Segundoumdos participan-

tes da reunião, as discussões
agoraestãonumnívelmais téc-
nico.Oseuropeusdisseramque
adecisão de instalar uma fábri-
ca no Brasil dependerá de uma
avaliação que demorará até 20
meses, ao longodosquais serão
analisadas não só as condições
domercadopara semiconduto-
res, como as facilidades que o
governo brasileiro tem a ofere-
cer. Eles pediram informações,
porexemplo,sobrepossíveisin-
centivos fiscais (redução ou eli-
minação de tributos) e condi-
ções de financiamento.
A avaliação entre os técni-

coséqueemboraosestudostéc-
nicos demandem mais tempo,
nada impede que europeus ou

japoneses anunciem em algu-
massemanasumadecisãopolí-
tica de fazer o investimento.
Nesse caso, será pedido a eles
umcompromisso formalde ins-
talar a fábrica.
Mas há a pressão de tempo,

pois a intenção é escolher o pa-
drão de TV digital ainda este
ano.Entreos técnicos,háquem
avaliequea fábrica é importan-
te, mas não é caso de vida ou
morte.Mais importante seria a
transferência de tecnologia pa-
ra o País.

JAPONESES
O representante do grupo que
tenta vender o padrão japonês
de TV digital, Yasutoshi
Miyoshi, divulgou nota à im-
prensa listando eventuais van-
tagens da tecnologia desenvol-
vida no Japão em relação aos
demais padrões em estudo (o
europeueoamericano),comoa
robustez na recepção dos si-
nais.
Ele acrescentou que a pro-

posta já apresentada aogover-
no brasileiro de isenção de
royalties poderá resultar em
benefício econômico ao consu-
midor. ●
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