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URUGUAI

Esquerda prepara ação 
PARA ATRAIR ELEITORES

A possibilidade de ser 
derrotada no segundo turno 
das eleições, no próximo 
domingo (24), fez com que 
a coalizão governista Frente 
Ampla, de centro-esquerda, 
intensificasse sua campa-
nha na reta final da cam-
panha.

Ontem, a aliança anun-
ciou providências para ga-
rantir que mais de 4.000 
uruguaios que vivem na 
Argentina possam ir ao país 
para votar. 

A ideia é tentar reverter 
as pesquisas mais recentes, 
que mostram uma vantagem 
de cinco pontos do candi-
dato do partido Nacional 
(blanco), Luis Lacalle Pou, 
sobre o governista Daniel 
Martínez (Frente Ampla).

Para isso, o partido vai 
estimular o chamado “voto-
-barco”, bancando descon-
tos para quem topar cruzar 
o Rio da Prata para votar no 
domingo. 

O trajeto entre Buenos 
Aires e Montevidéu demora 
cerca pouco mais de duas 
horas e custa, em média, 
6.500 pesos (R$ 458) na 
categoria mais barata. Se 
a viagem tiver escala, a 
duração sobe para mais de 
quatro horas, e o valor cai 
para 3.500 pesos (R$ 246).

É comum que em tem-
pos de eleições se intensifi-
que o trânsito entre os dois 
países, por mar e por ar (os 
argentinos que vivem no 
Uruguai também costumam 
viajar para votar em seu 
país). Desta vez, porém, 
a Frente Ampla arma uma 
verdadeira ofensiva.

Para ter acesso ao des-
conto, é preciso apresentar 
a habilitação eleitoral (título 
de eleitor) e um documento 
de adesão à Frente Ampla, 
que pode ser obtido pela 
internet. A data de ida deve 
ser até antes de domingo, 
e a de volta, no máximo até 
quarta-feira (27).

Além disso, o partido 
vai disponibilizar um es-
paço em Montevidéu, no 
Velódromo municipal, para 
aqueles que chegarem da 
Argentina, mas tiverem de 
se deslocar dentro do país 
até sua cidade de votação. 

Também haverá ônibus dis-
poníveis para levá-los, com 
desconto.

A legislação uruguaia 
permite essa operação –já 
que os eleitores precisam 
pagar por parte da viagem e 
que o restante é pago pelo 
partido, e não pelo governo.

Nos comitês de Monte-
vidéu, na manhã de ontem, 
a atividade era intensa, 
pois havia coleta de fundos 
para ajudar a comprar mais 
passagens. Coloridos com o 
azul, vermelho e branco da 
bandeira da Frente Ampla, 
os comitês tinham jovens 
nas ruas com boletos, con-
vidando as pessoas a entrar.

O convite para aportar 
dinheiro não era ostensivo, 
mas insistente. Também se 
pôde ver muitos militantes 
do partido Nacional nas 
ruas, com sua bandeira 
azul celeste e branca e ca-
misetas que diziam “é bom 
mudar”.

Daniel Pisciotano, secre-
tário dos comitês da Frente 
Ampla uruguaia na Argen-
tina, disse que, neste ano, 
estão sendo transportados 
muito menos eleitores, “por 
conta da crise argentina”.

“Vir ao Uruguai ficou mui-
to caro, mesmo de barco, 
com a inflação como está 
na Argentina”, disse. “Além 
disso, no primeiro turno 
houve muita dificuldade 
porque coincidiu com o pri-
meiro turno na Argentina, 
então quem tem marido, 
esposa ou filhos argentinos 
lá não quis ou não pôde vir 
sozinho. Agora estamos 
esperando que venha um 
pouco mais de gente.”

O convite para ir a Mon-
tevidéu inclui shows gratui-
tos de artistas locais que 
tocarão como parte da cam-
panha, entre eles Ana Prada 
e o grupo de murga Agarrate 
Catalina.

Daniel Martínez, em de-
clarações para a mídia local, 
disse que acredita na cam-
panha da militância para re-
cuperar os votos que faltam 
e disse: “não desistirei até o 
último minuto”.

 � FOLHAPRESS

Uruguaios vão às urnas 
no próximo domingo pelo 
2º turno das eleições
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Slim anuncia investimento 
de R$ 11 bi ao ano no País
 | VALOR SERIA APLICADO ATÉ 2022 PARA COMPLETA IMPLANTAÇÃO DE REDE 4G
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Em encontro com o pre-
sidente Jair Bolsonaro, 
ontem, Carlos Slim Do-

mit, herdeiro do bilionário me-
xicano Carlos Slim, dono de 
um império global que inclui 
a operadora Claro, reclamou 
da proposta inicial do leilão de 
5G e apresentou um plano de 
investimentos anuais de R$ 
11 bilhões nos próximos três 
anos no país.

Segundo a revista Forbes, 
Slim tem uma fortuna esti-
mada em US$ 64 bilhões, o 
equivalente a 6% do PIB do 
México.

Pela empresa no Brasil, 
participaram o presidente da 
Claro Brasil, José Félix, o dire-
tor jurídico, Oscar Peterson, e 
o vice-presidente de relações 
institucionais, Fábio Andrade, 
que integra o Conselho de 
Comunicação Social da Pre-
sidência da República.

Na conversa, o filho de 
Slim disse que o grupo deve 
investir pelo menos R$ 11 
bilhões no país no próximo 
ano, sem contar a recente 
compra da Nextel, por R$ 3,5 
bilhões, e que ainda aguarda 
a aprovação do Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade).

Também não incluiu os 
desembolsos caso o leilão da 
telefonia 5G ocorra no segun-
do semestre do próximo ano, 
como previsto pelo governo.

No ano passado, a empre-
sa anunciou investimentos de 
R$ 8,8 bilhões, pelo menos 
25% abaixo do patamar pre-

visto para 2020.
Carlos Slim Domit disse 

à reportagem que a ideia é 
investir, em média, outros 
R$ 11 bilhões por ano até 
2022, quando terminam os 
compromissos de instalação 
da rede 4G.

Pessoas que participaram 
da reunião afirmam que a 
Claro disse ser inoportuna a 
realização do leilão 5G em 
2020. O ideal, para as teles, 
seria que ocorresse em 2021. 

Isso porque as empresas 
ainda têm compromissos de 
expansão do serviço 4G. Pela 
lógica de investimento, não 
será possível ter 5G onde 
hoje não existe 4G.

A rede de quinta geração 
exigirá cerca de 15 vezes 
mais antenas e muito mais 
capacidade de escoamento 
de dados pelos cabos que 
interligam centrais.

Apesar disso, o grupo de 
Slim afirmou que participará 
do leilão, mesmo que seja 
realizado no próximo ano. 

No entanto, fez críticas ao 
modelo inicialmente previsto 
pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
para o certame que, segundo 
as teles, prevê um limite baixo 
de frequências (cerca de 50 
MHz) por empresa.

Além disso, ainda segundo 
o que foi discutido com Bolso-
naro, a proposta em estudo 
impediria que as empresas 
fizessem lances específicos 
para os blocos de frequência 
que pretendem arrematar.

Os lances seriam entre-
gues e, de acordo com cada 
um deles, a Anatel destinaria 

os blocos para as vencedo-
ras.

No leilão, a agência vende 
o direito de cada operadora 
explorar determinadas faixas 
de frequências, que são como 
avenidas exclusivas no ar por 
onde as teles fazem trafegar 
seus sinais.

Até hoje, as empresas 
fizeram lances por blocos 
de frequências previamente 
conhecidas.

Esse modelo, no entanto, 
já está sendo debatido pela 
Anatel. A proposta inicial foi 
apresentada pelo conselhei-
ro relator do caso, Vicente 
Aquino.

Como as decisões da 
agência são colegiadas, é 
possível que seja modifica-
do, antes de ser submetida à 
consulta pública.

A agência ainda aguarda 
as diretrizes do Ministério de 
Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações, para 
ajustar o edital.

Ainda não se sabe, por 
exemplo, o que o governo 
pretende com a política de in-
vestimentos pelas operadoras 
que vencerem o leilão.

Se as empresas terão, por 
exemplo, de destinar mais re-
cursos ao reforço das centrais 
de dados em cada município 
ou se ampliarão a capacidade 
das redes existentes.

Também é incerto se ha-
verá algum tipo de restrição a 
fabricantes de equipamentos 
que fornecerão antenas e 
centrais para as teles instala-
rem a rede 5G.

Como revelou a Folha de 
S.Paulo, existe uma pressão 
dos EUA para que o Brasil 
impeça a atuação da chinesa 
Huawei, líder na tecnologia 
5G no mundo.

Na manhã de ontem, na 
entrada do Palácio do Alvo-
rada, Bolsonaro disse que o 
governo busca uma combina-
ção entre melhores recursos 
técnicos e preço baixo na 
oferta do serviço 5G no país.

“Nós vamos atrás da téc-
nica e do preço”, disse. “Nós 
fazemos comércio com o 
mundo todo, tem mais em-
presas habilitando também. 
O que for melhor para o Brasil 
tecnicamente e financeira-
mente a gente embarca nes-
sa”, acrescentou o presidente.

ECONOMIA

SUPREMO

Toffoli vota por limitar compartilhamento de dados
O presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Dias 
Toffoli, votou, ontem, a favor 
da limitação do compartilha-
mento de dados financeiros 
da Unidade de Inteligência 
Financeira (UIF), do Banco 
Central, antigo Conselho 
de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf), e da 
Receita Federal com o Mi-
nistério Público. Na sessão 
de quarta-feira (20), somente 
o presidente, que é relator 
do caso, proferiu seu voto. 
O julgamento será retomado 
hoje para a manifestação de 
mais dez ministros.

O STF começou a julgar 
se dados financeiros da UIF 
e da Receita Federal, órgãos 
de controle contra fraudes, 
podem ser enviados ao Minis-
tério Público sem autorização 
judicial. As informações finan-
ceiras são usadas pelo MP e 
pela polícia para investigar 
casos de corrupção, lavagem 
de dinheiro, tráfico de drogas 
e movimentações financeiras 
de organizações criminosas.

Em seu voto o ministro 
disse que o MP só pode ter 
acesso a dados globais de 
supostos ilícitos, sem docu-

mentos que possam quebrar 
o sigilo das informações.

No entendimento de Toffo-
li, o MP não pode requisitar à 
UIF relatórios de inteligência 
financeira (RIFs) “por en-
comenda”, sem que nunca 
tenha recebido um alerta dos 
órgãos de controle e para 
verificar se “tem algo contra 

fulano”. Da mesma forma, a 
Receita não pode repassar 
extratos bancários e declara-
ções de imposto de renda aos 
procuradores sem decisão 
judicial autorizando a quebra 
de sigilo fiscal.

“Não pode haver RIF por 
encomenda contra cidadãos 
sem qualquer investigação 

criminal pré-existente ou se 
não houve alerta anterior emi-
tido de ofício [espontâneo] 
pela UIF, com fundamento 
na análise de informações de 
inteligência contida nas suas 
bases de dados”, afirmou.
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Bolsonaro e Carlos Slim Domit tiveram reunião 
durante a manhã de ontem, em Brasília


