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Mercadante visita instituições de pesquisas do Amazonas 
 

Novo Ministro da Ciência e Tecnologia visita o 

Amazonas pela primeira vez no início da próxima semana. 

Aloizio Mercadante cumprirá uma agenda intensa em 

Manaus, onde deve ficar até terça-feira. 

Elaíze Farias 

A assessoria de imprensa do Ministério da Ciência e 

Tecnologia confirmou nesta sexta-feira (21) a vinda de Aloizio 

Mercadante a Manaus. Conforme a agenda preliminar, 

Mercadante chega a Manaus no final da noite deste domingo 

(23). 

Na segunda e na terça-feira ele fará uma série de 

visitas em instituições de pesquisa e de ciência e tecnologia. 

Também está prevista uma audiência com o governador Omar 

Aziz. 

A programação preliminar indica que Mercadante vai 

cumprir uma agenda intensa. Ele visitará o Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia (Inpa), onde se terá audiências 

com a diretora da instituição. 

Também estão previstas reuniões com diretores do 

Museu Emílio Goeldi, do Pará, e Instituto Mamirauá e visitas ao 

Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA). 

O ministro deve se encontrar ainda coordenadores de 

diversos órgãos de pesquisa, além de pesquisadores, técnicos 

e estudantes de pós-graduação. 

Está previsto também o lançamento da pedra 

fundamental da Trilha Suspensa do Bosque-Inclusão Social, no 

Bosque da Ciência. 

A vinda de Mercadante deve se prolongar até terça-

feira, quando ele visitará o governador Omar Aziz, a Reserva 

Ducke e o LBA (Programa de Grande Escara da Biosfera-

Atmosfera da Amazônia). 

Nesta sexta-feira, o ministro estava no Rio de Janeiro, 

onde se reuniu com a diretora da Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep) e diretores de outras instituições do MCT 

instaladas naquele Estado. 

Durante a visita que fez ao prefeito do Rio de Janeiro, 

Eduardo Paes, ele esteve no Centro de Operações Rio, que 

monitora a cidade 24 horas, e as medidas de prevenção que 

estão sendo adotadas pela Prefeitura para minimizar os 

impactos das chuvas. 

A programação definitiva será divulgada ainda nesta 

sexta-feira pelo Inpa, segundo o diretor do órgão, Adalberto 

Val. 
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CHINA INVESTE NO BRASIL 
 

Representantes do Banco de Desenvolvimento da 

China estiveram ontem no Ministério de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior para verificar oportunidades de 

investimento nas áreas de geração e transmissão de energia 

elétrica, na Copa 2014, na Olimpíada 2016 e em 

agronegócio e mineração. 
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Prefeitura realiza obra nas ruas da Suframa 
 

Com o advento das chuvas nessa época do ano e as 

péssimas condições que se encontram as avenidas em torno 

da Suframa, a Prefeitura de Guajará-Mirim iniciou na 

quinta-feira [20], através da Secretaria Municipal de Obras 

e Serviços Públicos-Semosp, o trabalho de substituição da 

grande quantidade de lama empossada nas avenidas de 

acesso por piçarra e terraplenagem das mesmas, 

eliminando esses pontos críticos.  

A prefeitura realiza ação com recurso próprio com o 

objetivo de melhorar a trafegabilidade da população e 

diminuir os constrangimentos sofridos pelos moradores 

residentes nas proximidades da Suframa.  

De acordo com o prefeito Atalibio Pegorini [PR] a 

situação será amenizada, mas não será suficiente: “queremos, 

através dessa ação, dar melhores condições para os 

moradores que sofrem diariamente com a grande quantidade 

de lama e poeira, mas é apenas temporário. Precisamos que 

a Suframa também se manifeste e encare a situação para 

que, juntos, se faça um trabalho definitivo e duradouro”, 

enfatizou.  

Assessoria de Comunicação  
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INVESTIMENTOS // CHINESES AVALIAM O BRASIL 
 

A Rede Nacional de Informações sobre o Investimento, 

da Secretaria de Desenvolvimento da Produção do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, recebeu ontem, representantes do Banco de 

Desenvolvimento da China (China Development Bank). Os 

chineses vieram ao Brasil com o interesse de verificar 

oportunidades de investimento nas áreas de geração e 

transmissão de energia, Copa de 2014, Olimpíada de 2016, 

agronegócio e mineração. 
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Ministro mineiro assumirá papel de coordenador e 

supervisor de obras  

A confirmação da instalação de um gabinete da 

Presidência da República em Belo Horizonte deverá fortalecer 

o ex-prefeito de Belo Horizonte e ministro do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando 

PIMentel. O TEMPO já havia divulgado, com exclusividade na 

edição de ontem, a decisão da Presidência de montar um 

escritório na capital. Ontem, após uma reunião entre o 

governador de Minas, Antonio Anastasia (PSDB), e a 

presidente Dilma Rousseff (PT), em Brasília, a informação foi 

confirmada pelo tucano. 

Quando o gabinete de Dilma em Belo Horizonte estiver 

pronto, haverá um espaço para que PIMentel também possa 

despachar. Ele será uma espécie de coordenador do escritório 

e assumirá a função de principal interlocutor das demandas 

do Estado junto à presidente. 

Na prática, PIMentel ficará como o ''homem de 

confiança'' de Dilma em Minas. O fato de ele coordenar o 

funcionamento do gabinete de Belo Horizonte o auxilia nos 

planos de ser candidato a governador, em 2014. 

A eventual reeleição de Dilma Rousseff ainda ganharia 

força em território mineiro, que também abriga o senador 

Aécio Neves e pré-candidato do PSDB à Presidência em 

2014. O PT ganharia mais fôlego no Estado. 

Para isso, a visibilidade do ministro também deve ser 

ampliada, não só pelo PT de Minas, como pelo Palácio do 

Planalto. PIMentel deve ser mostrado como o braço-direito da 

presidente e um dos grandes responsáveis pelos eventuais 

avanços a serem conquistados pelo Estado ao longo do 

mandato de Dilma.  

TAREFAS. Uma outra função de Fernando PIMentel no 

escritório da Presidência em Belo Horizonte será filtrar os 

assuntos com os quais Dilma deverá se ocupar nos próximos 

quatro anos. Na lista de prioridades, está uma série de obras 

de infraestrutura que o Estado reivindica há muitos anos. 

A duplicação da BR-381, entre Belo Horizonte e 

Governador Valadares, o Anel Rodoviário e o metrô da 

capital entram na lista. Para não parecer que Dilma estará 

dando plenos poderes a PIMentel e reduzindo a autoridade 

dos outros ministros, os petistas explicam que as obras mineiras 

continuarão sob o comando das diversas pastas. Mas, 

PIMentel terá, sim, o papel de supervisor das demandas 

mineiras.  

''Ter um mineiro, que conhece o que o Estado precisa, 

atuando em prol de nossas demandas é ótimo para nós. Essa 

atitude da presidente mostra que ela terá um olhar e um 

carinho especial por sua terra natal'', diz um petista mineiro. 

No gabinete que Dilma vai instalar em Porto Alegre, 

haverá também um espaço destinado aos ministros gaúchos. 

Eles também terão a tarefa de supervisionar obras naquele 

Estado. 

Encontro 

Conversa sobre chuva e metrô 

Brasília. A presidente Dilma Rousseff recebeu, ontem, a 

visita do governador de Minas, Antonio Anastasia (PSDB), no 

Palácio do Planalto. Segundo ele, tratou-se de uma visita de 

cortesia, durante a qual foi possível apresentar um relato da 

situação do Estado após as fortes chuvas do início deste ano. 

Ele agradeceu pelo envio de tropas do Exército às regiões de 

Minas que estavam isoladas. Anastasia destacou que o 

governo mineiro está trabalhando em cooperação com o 

Governo Federal para atender às localidades que foram mais 

afetadas pelas chuvas. 

O governador afirmou que Minas pediu a liberação de 

R$ 250 milhões em recursos federais para ajudar as vítimas 

das chuvas no Estado. Segundo ele, essa reivindicação já está 

sendo avaliada pelo Ministério da Integração Nacional. 

''Todas as nossas solicitações ao Governo Federal foram 

atendidas, felizmente'', disse o governador, negando que o 

Estado tenha sido esquecido por Brasília em relação ao 

problema das chuvas, com concentração das atenções sobre o 

Rio de Janeiro. ''Houve atenção a Minas e acompanhamento 

permanente, mas o Rio viveu uma tragédia'', considerou 

Anastasia. 

Durante 40 minutos, eles conversaram sobre as obras 

para a Copa do Mundo, o metrô de Belo Horizonte e 
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programas sociais. Mas, nenhuma medida foi anunciada pela 

União ou governo do Estado. 

Questionado sobre o governo Dilma, Anastasia disse ter 

''avaliação positiva''. Ele lembrou o empenho dela no apoio às 

vítimas das chuvas. ''Vamos torcer para que tudo dê certo''. 

Foi o primeiro encontro entre Anastasia e Dilma depois 

que ambos foram eleitos, no fim do ano passado. A audiência 

foi solicitada pelo governo mineiro, que precisava apresentar 

suas demandas após as fortes chuvas que atingiram o Estado. 

Operação 

Equipe já trata da instalação do escritório regional 

A presidente Dilma Rousseff já encarregou uma equipe 

para cuidar dos detalhes da instalação de seu gabinete em 

Belo Horizonte. Seus aliados próximos já começam a pensar 

em infraestrutura e local apropriados. O primeiro passo é 

definir a localização do gabinete regional da presidente. Já 

há o consenso de que a região Centro-Sul da capital mineira 

vai abrigar a estrutura. 

A primeira opção que será analisada é levar o 

escritório presidencial para o circuito cultural da praça da 

Liberdade, que ainda está sendo construído. Mas essa 

possibilidade depende de uma negociação com o governo de 

Minas, detentor de todos os prédios da localidade. Os aliados 

da presidente que foram encarregados de cuidar da 

instalação do gabinete devem se reunir em breve com o 

governador Anastasia para tratar o assunto. 

Caso o gabinete de Dilma em Belo Horizonte não seja 

instalado na praça da Liberdade, a estrutura pode ser 

montada em prédios do Governo Federal na capital mineira. 

Os mais cotados são os da Caixa Econômica Federal, do 

Banco do Brasil e da Petrobras - este último é o preferido dos 

dilmistas mineiros. A última opção é alugar um andar inteiro 

em algum prédio de luxo. 

Os responsáveis pela instalação do gabinete de Dilma 

Rousseff na capital mineira vão se espelhar no escritório 

regional da Presidência da República, que já existe em São 

Paulo. A estrutura envolve também todo o sistema de 

segurança presidencial. 

Um aliado da presidente, que prefere não ser 

identificado, explica que ela quer ''manter sua rotina familiar 

em Belo Horizonte''. Segundo ele, pouca gente sabe que 

Dilma, enquanto era ministra, costumava frequentar a capital 

mineira aos fins de semana. 

''Certa vez, quando ela era ministra de Minas e 

Energia, eu a encontrei fazendo uma caminhada na orla da 

lagoa da Pampulha. As pessoas não conhecem esse laço da 

Dilma com a capital'', conta. 

 


