
Taiwan segue o
Brasil e restringe
capital externo

Consulte o seu agente de viagens ou acesse: cvc.com.br/brasil

São Paulo Capital:
SP Rua da Consolação ..2103-1222
9 de Julho/Rua Amauri .3074-3500
Anália Franco Shopping 2108-5300
Boavista Shopping ........5547-6477
Bourbon Shopping ........3892 6868
Brás - Mega Pólo ..........2886-3800
Butantã Shopping.........3722-1188
Freguesia do Ó Extra.....3932-0740
Frei Caneca Shopping ...3472-2010
Ibirapuera Shopping .....2107-3535
Indianopolis Wall Mart ..2578-1969
Interlagos Shopping......5563-6300
Itaim Extra ....................3078-6443
Itaquera Shopping ........2026-6200

Jaguaré Extra ................3297-8282
Liberdade .....................3209-0909
Metrô Tatuapé Shopping .2094-5888
Mooca Capital Shopping 2068-1000
Morumbi Shopping .......2109-4300
Paulista Top Center .......3266-7202
Real Parque Pão de Açucar .3755-0070
Santana Shopping ........2208-2470
Santo Amaro Cenesp.....3747-7122
Socorro Extra/Fiesta.....5524-9222
Villa-Lobos Shopping ....3024-0088
Grande São Paulo:
Granja Viana .................4702-0306
Guarulhos Aeroporto .....2303-9410
Guarulhos Internacional2086-9720

Guarulhos Poli ..............2475-0321
Mauá Plaza...................4519-4700
Mogi das Cruzes ...........4799-2166
Osasco - Continental.....3766-2300
Osasco Super Shopping 3653-5300
Santo André ABC Plaza ..4979-5006
São Caetano.................3636-3450
SB Campo Extra Anchieta 4368-0440
SB Campo Metrópole....2191-3500
Taboão Shopping ..........4787-8212 
Tamboré Shopping........2166-9797
São Paulo Interior:
Americana ....................3645-1210
Araçatuba.....................3621-2575

Araçatuba Shopping .....3607-4080
Araraquara Jaraguá.......3331-3858
Araras Shopping ...........3541-4484
Barretos........................3321-0320
Bauru Shopping ............2106-9494
Birigui...........................3211-2050
Campinas Dom Pedro ...2102-0199
Campinas Iguatemi.......2117-3500 
Catanduva Shopping.....3525-2097
Franca Shopping...........3707-0700
Guarujá La Plage...........3347-7000
Jundiaí..........................4521-9288
Jundiaí Maxi Shopping ..2136-0800
Mogi Extra Mogilar........4790-2050

Paulínia Shopping.........3833-5544
Poços de Caldas ...........2101-8100
Ribeirão Preto...............2101-0048
Ribeirão Santa Úrsula ...2102-9646
Ribeirão Shopping ........4009-1403
Rio Claro Shopping .......3525-6262 
Rio Preto Wal-Mart........2137-7000
Santos ..........................3257-7000
Santos Balneário ..........3281-9000
São Vicente Extra..........3579-9000
Sorocaba Esplanada.....3414-1000
S. J. Campos Colinas .....3913-6700
S. J. Campos Vale Sul ....3878-7000
Valinhos Shopping ........3929-7700

No verão, Camboriú ferve num ritmo impressionante. Muita badalação, 
moda, bares, danceterias e esportes, no melhor clima do Sul do Brasil.

Camboriú
A mais famosa e atrativa praia do Sul do Brasil

Prezado cliente: preço por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, saindo de São Paulo. Preços válidos para saídas em 13, 14, 15,16, 17, 18, 19 e 20/dez. Não inclui taxas de 
embarque. Preços válidos para compras realizadas até um dia após esta publicação. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa.

Ninguém vende pacotes turísticos mais baratos que a CVC.

Incluído no preço: Passagem aérea, transporte aeroporto/hotel/
aeroporto, 4 diárias de hospedagem em confortável hotel de categoria
com café da manhã e completa assistência da equipe especializada CVC.

Consulte roteiros incluindo o Parque Beto Carrero World,
Parque Unipraias e a vibrante cidade de Florianópolis.

10x R$59,
sem juros e
sem entrada

Pacotes de 5 dias com saídas diárias

Obama
querevitar
tensãocom
a China

INTERNACIONAL

Projetode senador retira
poderesdo Federal Reserve

Presidente americano defende uma
concorrência ‘justa e amistosa’

DESEQUILÍBRIO–Obamaquerdiscutir aquestãodadesvalorizaçãodoyuan,quebeneficiaoschineseseprejudicaocomércio comos EUA

Proposta prevê criação de órgão regulador para os
bancos e de uma agência para proteger os clientes

●●● Taiwan tornou-se ontem
o primeiro país asiático a se-
guir o Brasil no controle do
capital estrangeiro para im-
pedir a valorização da moe-
da local, segundo o analista
Clyde Wardle, do HSBC. A
Comissão de Supervisão Fi-
nanceira (CSF) de Taiwan
informou que está impedin-
do investidores estrangeiros
de aplicar nos time deposits,
aos quais o investidor tem
acesso limitado por prazo
fixo, com ganho maior.

A decisão entra em vigor
imediatamente e os investi-
dores não poderão estender
os prazos dos atuais depósi-
tos. A proibição se deve ao
“ambiente econômico em
mutação” e segue recomen-
dações do Banco Central de
Taiwan. O presidente do BC,
Perng Fai-nan, disse, em ou-
tubro, que investidores es-
trangeiros mantinham 500
bilhões de dólares de Taiwan
nessas contas, cinco vezes o
considerado aceitável.

WASHINGTON

O senador americano Christo-
pher Dodd (democrata de Con-
necticut e presidente do Comi-
tê Bancário do Senado) apre-
sentou ontem um projeto de lei
que estabelece uma mudança
na regulação financeira mais
ampladoqueaqueaCasaBran-
ca e a Câmara de Representan-
testêmemvista.Oprojeto,com
mais de 1,1 mil páginas, prevê a
criaçãodaAgênciaparaEstabi-
lidade Financeira, encarrega-
da de identificar e remover ris-
cos sistêmicos à economia.

O projeto também propõe a
consolidação da supervisão
bancária em apenas um órgão
regulador,aAdministraçãoRe-
gulatória das Instituições Fi-

nanceiras, e a criação de uma
novaAgênciadeProteçãodeFi-
nançasdoConsumidor,parasu-
pervisionarosprodutosofereci-
dos aos clientes.

A agência de risco sistêmico
teriaampla autoridadeparaco-
letar e utilizar informações
como objetivode mitigarriscos
potenciais à economia. Ela po-
deria exigir que tanto empre-
sas financeiras domésticas
quantoestrangeirasenfrentem
uma supervisão mais ampla e
padrõesque“ficariammaisrígi-
dos conforme o tamanho e a
complexidade da companhia fi-
nanceira em questão”. A agên-
cia,queseriacomandadaporal-
guémescolhidopelaCasaBran-
caeaprovadopeloSenado,tam-
bémteriacomotarefatraçarno-

vos padrões de capital, alavan-
cagem e limites de concentra-
ção baseados no risco.

Naprática,o projetodo sena-
doratacaospoderesdoFederal
Reserve (Fed, o banco central
dosEUA)sobresupervisãoban-

cária e concessão de emprésti-
mos. O projeto suprime, por
exemplo,opoderdoFeddecon-
cedercréditodeemergênciapa-
raajudarbancos;oFed usoues-
sa prerrogativa na crise para

salvar grandes instituições fi-
nanceiras do colapso.

O projeto de Dodd deixaria o
Fedresponsávelapenaspelapo-
lítica monetária, retirando pra-
ticamente todos os poderes de
supervisão bancária e de prote-
ção ao consumidor.

O projeto prevê ainda mu-
danças na forma como o Fed
escolhe os diretores de seus 12
bancosregionais, dando àCasa
Branca e ao Senado maior po-
der nessa questão. O Fed tem
uma estrutura incomum que
mistura interesses públicos e
privados. O comitê da institui-
ção financeira em Washington
tem sete membros e papel do-
minante na escolha das taxas
de juros. Esse comitê é nomea-
do pelo presidente do Fed e
seus membros são confirma-
dos pelo Senado.

O sistema inclui também os
12 bancos regionais, cada um
dos quais com um conselho de
novediretoresescolhidosdose-
torprivado.Essesbancosregio-
naistêm influênciasobre deter-
minadas decisões de política
monetária e são designados pe-
lo Fed para regular os bancos
privados em seus distritos. ●

DOW JONES NEWSWIRES

WASHINGTON

Os Estados Unidos veem a Chi-
na como um parceiro vital e um
competidor, mas os dois países
podem ter “enormes tensões”
nassuasrelaçõessenãoresolve-
rem os desequilíbrios econômi-
cos, disse ontem o presidente
americano, Barack Obama. A
trêsdiasdeembarcarparauma
viagem de nove dias pela Ásia,
Obama disse que as duas na-
ções mais poderosas precisam
trabalhar juntas na solução das
grandes questões mundiais, e a
concorrênciaentreelasprecisa
ser justa e amistosa.

“Em questões críticas – seja
mudança climática, recupera-
çãoeconômicaounãoprolifera-
ção nuclear – é muito difícil ver
como nós teremos sucesso ou
como a China terá sucesso nas
suas respectivas metas sem co-
laborarmos um com o outro.”

Obama alertou que nas últi-
mas décadas as relações econô-
micas bilaterais ficaram “pro-
fundamente desequilibradas”
porcausadagigantescadispari-
dadecomercialedograndeacú-
mulo de títulos da dívida ameri-
cana por Pequim. O presidente
americano disse que levará aos
lídereschinesesadelicadaques-
tãodacotaçãodoyuan–queem-
presasdosEUAconsiderames-
tar muito desvalorizado, o que
beneficia artificialmente as ex-
portações chinesas.

“Conforme saímosde umasi-
tuação de emergência, uma si-
tuação de crise, acredito que a
Chinaestarácadavezmaisinte-
ressada em encontrar um mo-
delo que seja sustentável em
longo prazo”, disse ele.

Em Pequim, o porta-voz do
Ministério das Relações Exte-
riores, Qin Gang, disse que a
Chinacontinuaráincrementan-
do o mecanismo de câmbio com
umavisãodegradualmentetor-
nar o yuan mais flexível.

Qin acrescentou que a China
espera que os EUA, como aeco-
nomiamaisimportantedomun-
do,persigam uma políticafiscal
estável para manter o dólar fir-
me e garantir o próprio cresci-
mento e o de outras nações.
“QuerodeixarclaroqueosEsta-
dos Unidos são a entidade eco-
nômica número 1 no mundo.
Nós esperamos que os Estados
Unidos possam superar as difi-
culdades trazidas pela crise in-
ternacionale,aomesmotempo,
manter a sustentabilidade de
sua política monetária no mé-
dio e longo prazos.”

O setor manufatureiro dos
EstadosUnidosreclamaquePe-
quim mantém o valor do yuan
artificialmente baixo para tor-
nar as exportações mais bara-
tas e os produtos americanos
mais caros aos consumidores
chineses.

Alguns economistas dizem
que isso provocou desequilí-
brios na economia mundial, por
contribuir para grandes défi-
cits comerciais nos Estados
UnidosesuperávitnaChina.Os
EUA têm tentado convencer a
Chinaaestimularoconsumoin-

terno,oqueampliariamerca-
dos para produtos america-
nos. Ao mesmo tempo, Wa-
shington promete reduzir
seu endividamento.

O G-20 (bloco das econo-
miasmaisdesenvolvidas)de-
cidiu em setembro, na cúpu-
lade Pittsburgh, buscar polí-
ticas que atenuem os dese-
quilíbrios econômicos. Oba-
ma disse que uma das metas
da sua viagem é ampliar esse
acordo.

MERCADOS ABERTOS
O governo Obama resiste à
pressão interna para acusar
formalmente a China de ma-
nipulaçãocambial,masjáim-
pôs tarifas sobre pneus, ca-
nos e outros produtos chine-
ses. “Acho que nossos indus-
triais teriam preocupações
legítimassobrenossacapaci-
dade de vender para a Chi-
na”, disse Obama, enfatizan-
do que o aumento das expor-
tações é uma parte essencial
do seu programa para a cria-
ção de empregos.

Obamatomouposseemja-
neiro, em meio à pior reces-
sãodasúltimasdécadas.Em-
borahaja sinais derecupera-
ção, o desemprego continua
alto – atingiu em outubro
10,2%, o maior em 26 anos.

O presidente acrescentou
que a questão climática tam-
bém será parte importante
da pauta de seus encontros
comocolegaHuJintao,edis-
se que os dois países que
mais emitem precisarão en-
contrar um terreno comum
para que haja sucesso no en-
contro internacional de de-
zembro, em Copenhague,
quevaidefinirumnovotrata-
docontraoaquecimentoglo-
bal. ● REUTERS

JIM YOUNG/REUTERS–9/11/2009

Projeto deixa o
Fed responsável
apenas pela
política monetária
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