
FMIpede comunicado sobre fimda intervenção

Ideia é adotar mecanismo que solucione desequilíbrios
globais, como os superávits de China, Japão e Alemanha
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WASHINGTON

Os Estados Unidos, com apoio
da União Europeia, vão propor
oestabelecimentodeummeca-
nismo para solucionar os dese-
quilíbrios globais que foram
umadas causas do agravamen-
to da crise financeira global.
Ospaísesestãotentandofina-

lizar umdocumento para apre-
sentar na reunião do G-20, na
sexta-feira, em Pittsburgh. O
objetivodomecanismo,chama-
do de “Estrutura para Cresci-
mento Equilibrado e Sustentá-
vel”, será reduzir os superávits
de países como China, Japão e
Alemanha, e aumentar a pou-
pançaempaísesdeficitáriosco-
mo os EUA e a Grã-Bretanha.
Mas a proposta enfrenta resis-
tência de países como a China,
porqueabreadiscussãosobrea
desvalorização do yuan.
Omecanismo incluiriamedi-

daspara reduzir o déficit do or-
çamentodosEUAeaumentara
taxade poupançado país, fazer
com que a China dependa me-
nos de suas exportações emais
domercado interno, e aEuropa
adotar mudanças estruturais
paraaumentarsuacompetitivi-
dade e investimentos. “Não po-
demosvoltar para aera emque
oschinesesoualemãesvendem

tudoparaa gente, nósnos endi-
vidamos com empréstimos las-
treados em nossas casas, sem
vender nada para eles. Esse se-
rá umassunto doG-20”, disse o
presidente Barack Obama no
domingo, naCNN.
Aevoluçãodomecanismose-

ria monitorada e os países te-
riam de prestar contas. “Espe-
ramoschegaraumacordopara
ummodelodecrescimentoequi-
librado, que nos ajude a lidar
com os desequilíbrios que leva-
ramaesta crise, e faça comque
os países prestem contas”, dis-
se em entrevista Michael Fro-
man, vice-conselheiro de segu-
rança nacional dosEUA.
AChina resiste porque a dis-

cussão sobre desequilíbrios fa-
talmente se transforma em
umacrítica aomodelo exporta-
dor chinês, seu grande superá-
vit e a desvalorização do yuan.
“Os desequilíbrios certamente
nãoforamacausadoproblema;
a principal causa da crise foi a
falta de supervisão e o abuso
coma abertura domercado, al-
tos níveis de endividamento e
muitaespeculação”,disseaoFi-
nancial TimesZhouWenzhong,
embaixador da China em Wa-
shington.
A China quer focar a discus-

sãonorecrudescimentodopro-
tecionismo, já que opaís temsi-
do o principal alvo das muitas

tarifas e medidas antidum-
ping adotadas pelas nações
nos últimos tempos, apesar
das promessas do G-20 de
evitar medidas protecionis-
tas. A tarifa de 35% imposta
sobre pneus chineses pelos
EUAesquentouadiscussão.
“Foi uma enorme quebra

da promessa do G-20 de não
adotarmedidas protecionis-
tas”, disse ao Estado Dan
Ikenson, diretor associado
doCentrodePolíticaComer-
cial do Instituto Cato. “Oba-
ma não terá nenhuma credi-
bilidade quando ele, de for-
mahipócrita, exortar oG-20
a evitar o protecionismo.”
Nomecanismodemonito-

raçãoecorreçãodosdesequi-
líbrios globais, o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI)
poderia ter um papel essen-
cial. O apoio dos EUA a um
maior papel dos emergentes
na governança do FMI faz
parte da barganhapara con-
vencer a China a participar
do mecanismo. Os chama-
dos BRICs querem transfe-
rir 7% das cotas dos países
desenvolvidos no FMI para
os emergentes e 6% da fatia
no Banco Mundial. A Casa
Brancaaceitaque5%dasco-
tasdospaísesricossejamda-
dos aos emergentes, perto
do que pedemosBRICs. ●

EUAeUEacertam
pré-acordodoG-20

ENCONTRO–Prédiohistóricodehotel ondepelomenosduasdelegações vãosehospedaremPittsburgh

INTERNACIONAL 10º encontro
internacional 
de energia
10th international energy meeting

Energia e Mudanças Climáticas

Os nomes mais importantes do setor 
de energia estarão presentes. E você?

São mais de 100 especialistas renomados debatendo sobre energia. Entre eles:

José Sergio Gabrielli, Presidente da Petrobras 

Carlos Quinto Mateo Balmelli, Diretor-Geral Paraguaio – Itaipu Binacional 

Jorge Miguel Samek, Diretor-Geral Brasileiro – Itaipu Binacional 

Nelson Hubner, Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)

José Goldemberg, Professor Titular – Instituto de Eletrotécnica e Energia (IEE/USP) 

Maurício Tolmasquim, Presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

Hermes Chipp, Diretor-Geral – Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 

Jerson Kelmann, Coordenação dos Programas de Pós-Graduação 

em Engenharia (COPPE) – UFRJ 

Serão discutidos mais de 25 temas, confira a programação completa e inscreva-se 

pelo site: www.fiesp.com.br/energia

Dias 5 e 6 de outubro, das 8h30 às 18h.
Centro de Convenções do Hotel Unique, São Paulo.

Patrocinadores: Apoio:

MAKRO ATACADISTA S.A.
C.N.P.J. nº 47.427.653/0001-15 - NIRE 353.001.140-60
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2009.
Data, Horário e Local: 21 de agosto de 2009, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Carlos Lisdegno Carlucci, 519. Pre-
sença: Acionistas representando a maioria do capital social da Companhia. Mesa: Antonio 
Abigail Colmenares Viquendi, Presidente e Christina Fontana Guerini, Secretária. Convida-
dos: Edwin Adriaan Leijnse - Conselheiro, Rubens Batista Junior - Diretor Presidente, Mau-
rício Martins Machado Nogueira - Diretor sem designação específica e Ronaldo de Andrade 
Junior - Diretor Financeiro. Convocação: A convocação foi realizada através de edital publi-
cado nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Jornal O Estado de São Paulo, nos 
dias 13, 14 e 15 de agosto de 2009. Ordem do Dia: Deliberar acerca da emissão de debên-
tures pela Companhia. Deliberações Tomadas na Reunião: Foi aprovada, por acionistas 
representando a maioria do capital social votante da Companhia, a realização da Primeira 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações e com Garantia Flutuante da 
Companhia, que se regerá de acordo com os termos e condições contidos no Anexo I à 
presente Ata (observando que os termos iniciados em letras maiúsculas utilizados no Anexo 
I cujo significado não esteja expressamente definido nesta Ata encontram-se definidos no 
Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações e com Garantia Flutuante de Makro Atacadista S.A.). O Anexo I encontra-se à 
disposição dos interessados na sede social da empresa. Lavratura e Leitura da Ata: nada 
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninguém se manifestasse, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprova-
da e por todos os presentes assinada. Acionistas Presentes: SHV INTERHOLDING A.G., 
p.p. Antonio Abigail Colmenares Viquendi; Edwin Adriaan Leijnse. Certifico que a presente é 
cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Ass. Christina Fontana Guerini - OAB/SP nº 99.940 
- Secção do Estado de São Paulo. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrado em livro 
próprio. Christina Fontana Guerini - Secretária - OAB/SP nº 99.940.

●●● OFundoMonetário Internacio-
nal (FMI) pediu ontem aos gover-
nos de seus países-membros que
comuniquem claramente aosmer-
cados quando começarão a desa-
tivar osmecanismos de interven-
ção estatal no sistema financeiro
e de quemaneira se dará esse
processo.
Mesmo antes da recuperação

total da economiamundial, o FMI
quer que os países elaborem
seus planos para dar fim às inter-
venções públicasmais profundas
desde aGrande Depressão, na

opinião do próprio organismo. A
principal recomendação do FMI
contida em seu Relatório de Esta-
bilidade FinanceiraMundial, divul-
gado parcialmente hoje, diz que
os governos devem ser transpa-
rentes aomáximo.
“A comunicação clara sobre o

fim dasmedidas – não limitada a
quando isso começará, mas tam-
bém sobre como está sendo pen-
sado o processo em sua totalida-
de – é importante para conservar
a estabilidade domercado e con-
trolar as expectativas”, argumen-

ta o relatório.
Essa é amensagem que o

FMI levará à reunião dos che-
fes de Estado e de governo do
G-20 (que reúne países desen-
volvidos e principais emergen-
tes), marcada para os dias 24
e 25 na cidade americana de
Pittsburgh. Em reunião prepa-
ratória, osministros de Econo-
mia e Finanças do G-20 anun-
ciaram que vãomanter asme-
didas fiscais emonetárias ex-
pansivas “até que a recupera-
ção esteja garantida”. ● EFE
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 set. 2009, Economia & Negócios, online.




