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L
íderesdaUniãoEuro-
peia (UE) reuniram-
se em Bruxelas, na
quinta-feira, para
umacúpulacujoprin-

cipal objetivo era como tratar
das pesadas dificuldades finan-
ceiras da Grécia. Alguns deram
a anuência a um pacote de aju-
da. A assistência financeira es-
tá em marcha, ao que parece.

“Estamos falando de linhas
de crédito”, disse o chanceler
austríaco, Werner Faymann,
poucodepoisdareunião.Eledis-
sequeodinheiropoderiaserdis-
ponibilizado com a ajuda do
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI). O primeiro-ministro
espanhol, José Luis Zapatero,
queexerceapresidência rotati-
va da UE, também prometeu a
solidariedade da UE.

Essasdemonstraçõesdesoli-
dariedadesãoumaboanovapa-
rao euro.Por enquanto,amaio-
ria dos investidores não parece
acreditar que o pior cenário
ocorrerá: uma bancarrota gre-
ga, que poderia se espalhar pa-
ra outros países da UE e desen-
cadearum colapsodo mercado,
como o que se seguiu à desinte-
gração do banco americano
LehmanBrothersemsetembro
de 2008.

AGrécianãoéoúnicoproble-
ma da zona do euro. A dívida
públicadisparouportodoocon-
tinenteporcausadacrisefinan-
ceira.Arrecadaçõesfiscaisdes-
pencando combinadas com dis-
pendiosos programas de estí-
mulo econômico pressionaram
severamente os orçamentos.

Portugal também enfrenta
sérias dificuldades e a Espanha
está sob observação. Medidas
durasdeeconomiaecortespro-
fundos nos gastos públicos pa-
recem a única saída. O mesmo
vale,emparte,paraaIrlanda.O
paístambémenfrentaumgran-
de déficit público.

AItáliatambémtempreocu-
padoosespecialistas.Suasitua-
ção não é tão grave quanto a da
Grécia, mas há anos que a dívi-
da pública está acima de 100%
do PIB.

Com isso, 5 dos 16 países da
zonadoeuroestãocomasfinan-
ças públicas em frangalhos, o
suficiente para deixar todo o
continente apreensivo.

A ameaça ao euro não ésó de
curto prazo. Mesmo que Itália e
Espanha evitem a bancarrota,
por enquanto, o que acontecerá
se os governos desses países fo-
rem fracos demais para fazer
as reformas necessárias? Tan-
to Grécia como Portugal já fo-
ramatingidosporsériosprotes-
tos em razão dos cortes orça-
mentários. Mas, sem as muito
necessárias reformas, a distân-
cia entre os membros fortes e
fracos da zona do euro corre o
risco de se ampliar ainda mais.

OeconomistaNourielRoubi-
ni, professor da Stern School of
BusinessemNovaYork,expres-
sou temores no Fórum Econô-
mico Mundial em Davos de que
a zona do euro poderia se desin-
tegrar. Não necessariamente
neste ano ou no próximo. Mas,
se o Continente for incapaz de
controlar seus déficits, a amea-
ça permanece.

GRÉCIA: A CRIANÇA PROBLEMA
A Grécia é o maior problema da
Europa. A dívida do país já está
bem acima de 100% do PIB e
continua crescendo. Segundo
asregrasdoeuro,adívidapúbli-
ca total não deveria exceder
60% do PIB. O déficit orçamen-
táriodopaísem2009foidequa-
se 13% do PIB, mais de três ve-
zes o limite de 3% permitido na
zona do euro.

OprincipalproblemadaGré-
cia é que as enormes dívidas te-
rãodeserrefinanciadasembre-
ve. A agência de classificação
de crédito Moody’s calcula que
o governo terá de captar cerca
de € 40 bilhões em dívidas no-
vas no primeiro semestre de
2010 só para pagar o serviço
das obrigações existentes e pa-
rafinanciarnovosgastos.Opró-
prio governo afirma que preci-
sará refinanciar cerca de 10%
de sua dívida pública em 2010, a
maior parte em abril e maio.

Essa será uma tarefa difícil
para um país cuja tétrica situa-
ção financeira tem sido motivo
de crescentes preocupações
nas últimas semanas.

O governo grego entregou
seu plano de recuperação à UE,
mas eles parecem excessiva-
menteotimistas.Segundoopla-
no, o governo pretende deixar
seu déficit orçamentário abai-
xo do limite de 3% até 2012 –
uma redução de quase 10 pon-
tos porcentuais em apenas três
anos. Afora os membros da Or-
ganização para a Cooperação

Econômica e o Desenvolvimen-
to (OCDE) no período desde o
início dos anos 90, somente a
Suéciaconseguiurealizarseme-
lhanteproeza–efoiajudadape-
loboomdaNovaEconomia,que
deu um impulso providencial à
economiaglobal.Agora,aocon-
trário, a economia global terá
um períodoprovavelmente lon-
go de estagnação, na opinião de
muitos economistas.

O programa de austeridade
do governo inclui várias medi-
das que afetam trabalhadores
do setor público, como redu-
ções salariais, congelamento
das contratações e corte de be-
nefícios suplementares, além
de medidas de combate à eva-
são fiscal. Mas não explica co-
mo o setor público pode ser mo-
dernizado e a corrupção, com-
batida. Daí o alto grau de incer-
teza que continua reinando nos
mercados de capitais.

PORTUGAL: GOVERNO FRACO
As preocupações com Portugal
também provocaram tremores
nos mercados nos últimos dias,
o comissário para assuntos mo-
netários da UE, Joaquin Almu-
nia, é parcialmente responsá-
vel por isso. “Grécia, Portugal,
Espanha (...) e outros na zona
do euro compartilham algumas

características”, disse ele, nu-
ma coletiva de imprensa. “Nes-
ses países, podemos observar
umaperdapermanentedecom-
petitividade desde que (se tor-
naram)membrosdaUniãoEco-
nômicaeMonetária.”Acompa-
raçãoindiretacomaGrécianão
fez nenhum favor a Portugal.

Portugalestá,defato,enfren-
tando desafios enormes. O défi-
cit orçamentário disparou para
9,3% do PIB em 2009. E, embo-
ra o índice de endividamento
em 77,4% do PIB ainda esteja
próximo da média europeia, o
país corre o risco de subir para
85% em 2010. Se o governo não
tomar medidas resolutas, em
breve mais investidores pode-
rãocomeçaraduvidardacredi-
bilidade do país.

Restasaberseogovernocon-
seguiráagircomfirmeza.O pri-
meiro-ministro José Sócrates
está à frente de um governo mi-
noritário, o que significa que a
oposição pode aprovar leis no
Parlamento contra a vontade
do governo. Recentemente, ela
conseguiu torpedear medidas
de austeridade planejadas por
Sócrates.

Sócratesprecisacolocarodé-
ficit orçamentário do país abai-
xo do limite de 3% do PIB até
2013. O governo anunciou cor-
tes e reduções de salários no
funcionalismo. No entanto, há
poucas perspectivas de medi-
das de austeridade de longo al-
cance ou reformas estruturais.
O setor agrícola de Portugal é
ineficiente e ultrapassado, e o
setordeturismoaindaestásen-
dodesenvolvido.Opaísnãocon-
seguiuaumentarsuacompetiti-
vidade em relação a membros
setentrionais da UE desde que
ingressounazonado euro.Com
umgovernofraco,serádifícilre-
verter as coisas.

ESPANHA: A MAIOR AMEAÇA?
AEspanha estáa caminho dese
tornar a próxima criança pro-
blema da UE. Aliás, especialis-
tas temem que o país possa ser
uma ameaça ainda maior para
aestabilidadedoeuroqueaGré-
cia. “O ponto mais problemáti-
co não é a Grécia, é a Espanha”,
escreveu o ganhador do Nobel
de economia, Paul Krugman,
em seu blog, recentemente.

Ele também expressou preo-
cupaçãocomoestourodabolha
imobiliária no país. O professor
Nouriel Roubini também vê a
Espanhacomoamaiorameaça.
A dívidapública dopaís érelati-
vamente baixa, 54,3% do PIB.
Mas os perigos potenciais para
a Europa são maiores porque a
economia espanhola é quatro
vezes maior que a grega. E há
temores de que a dívida de Ma-

dri possa disparar nos próxi-
mos 12 meses. O déficit orça-
mentário em 2009 subiu para
11,2% do PIB. Ademais, a econo-
mia do país não acompanhou a
tendência ascendente da maio-
ria dos países industriais. Se-
gundo projeções do FMI, a Es-
panha será o único grande país
da UE a não apresentar cresci-
mento econômico em 2010.

O motor que fez a economia
espanhola prosperar na meta-
dedosanos 2000,osetor imobi-
liário, foi demolido pela crise fi-
nanceira. Durante anos, o país
se beneficiou de um boom sem
precedente da construção, ali-
mentado por uma especulação
desenfreada. Agora, conjuntos
semiacabados de casas novas
se tornaram cidades fantas-
mas. Quatro milhões de espa-
nhóis estão sem trabalho, uma
taxa de mais de 20%.

AEspanhaprecisareestrutu-
rar sua economia num grau
maior que os outros países da
zona monetária comum. Ao
mesmo tempo, porém, Madri
precisa adotar um regime de
economia duro para pagar sua
dívida. Para satisfazer céticos
da UE e iniciar o processo de
reformas, o governo Zapatero
apresentou um plano de refor-
mas e contenção de gastos. Até
2013, quer cortar € 50 bilhões
emgastos e reduzir o déficit pú-
blicopara3%.Mas,poucashora
depois de apresentar o plano
aos contadores da UE em Bru-
xelas,Madriprecisoufazercor-
reções. O documento prometia
cortesprofundosnasaposenta-
dorias,oqueprovocouumatem-
pestadedeprotestosemMadri.
O trecho foi retirado.

IRLANDA: PLANO EM MARCHA
A Irlanda continua combaten-
do os efeitos da recessão global.
Seu déficit orçamentário, em
12,5% do PIB, é quase tão alto
quanto o da Grécia. Em 2009, a
economia irlandesa foi atingida
mais gravemente ainda que a
economia alemã – a Comissão
Europeia estimou que a econo-
mia da Irlanda encolheu 7,5%.

MaseconomistascomoKrug-
man e Roubini tiraram a Irlan-
da da lista de países em crise.
No início de fevereiro, o presi-
dente do Banco Central Euro-
peu,Jean-ClaudeTrichet,rotu-
louoexemplodaIrlandade“im-
pressionante”.

OgovernoemDublinjácome-
çouasreformas.Cortouossalá-
rios do funcionalismo e busca o
corte de gastos de € 4 bilhões.
Também conseguiu estabilizar
o setor bancário, por enquanto,
ao menos. Cerca de 77 bilhões
em empréstimos podres foram
baixadosdoslivros.MasaStan-

dard & Poor’s assinalou que es-
sa dívida só saiu dos orçamen-
tos oficiais, pois continua pro-
porcionando grande elemento
de incerteza sobre o país.

ITÁLIA: IGNORANDO A DÍVIDA
O prêmio de risco sobre bônus
do governo italiano aumentou
significativamente nas últimas
semanas. Seu bônus para 10
anosestáumbompontoporcen-

tual acima de seu equivalente
alemão–e,àprimeiravista, isso
não é surpreendente. Afinal, a
dívida pública total da Itália é
imensa: segundo estimativas
do governo, ela representa
mais de 100% do PIB.

Isso, porém, tem sido assim
desde2006,muitoantesdaeclo-
são da crise. Economistas es-
tãodandosinalverdeparaaItá-
lia, por enquanto, dizendo que
ela não enfrenta o mesmo risco
de curto prazo que a Grécia e
outros. A Itália não apresenta
tampouco os mesmos sintomas
de crise que os países europeus
economicamente mais frágeis.

Diferentemente da Espanha,
a economia italiana não teve as
fundações abaladas pelo estou-
ro de uma bolha imobiliária. Di-
ferentementedaGrécia,seugo-
verno não manipula os núme-
rosdeseudéficit orçamentário.
Diferentemente da Irlanda, seu
setor financeiro não foi dura-
mente atingido pela crise: o sis-
tema italiano de fiscalização da
atividade bancária há muito se
revelourelativamenteduro,an-
tes mesmo da quebra do Leh-
man Brothers.

Ademais, parece improvável
que os gastos públicos italianos
aumentem significativamente
nofuturo.Aocontrário,ogover-
no empurrou um pacote de aus-
teridade ao Parlamento em ju-
lho de 2008. No entanto, uma
dívidanacionaldemaisde100%
doPIBcontinuasendoumenor-
me fator de risco. ●
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E CAPITALIZAÇÃO,
DE AGENTES AUTÔNOMOS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CRÉDITO E EM EMPRESAS DE

PREVIDÊNCIA PRIVADA NO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES SINDICAIS

Pelo presente Edital, faço saber aos que dele tiverem conhecimento, ou vierem a ter que, nos dias 29, 30 e
31 de Março de 2010, das 09:00 às 17:00 horas de conformidade com os artigos 29 e seguintes dos
Estatutos Sociais da entidade, em sua sede social à Avenida Nove de Julho, 40 - 14º andar, através de
mesas coletoras fixas e das 10:00 às 17:00 horas através de mesas itinerantes nos locais de trabalho,
será realizada eleição para a composição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Delegados
Representantes ao Conselho da Federação, a que está filiada (efetivos e suplentes). Nos termos do artigo
32 dos Estatutos Sociais, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para o Registro da Chapa. Os interessados
deverão apresentar requerimento em duas vias, acompanhado de todos os documentos exigidos pelo
referido artigo 33 dos Estatutos, indicando a composição da chapa, dirigido ao Presidente do Processo
Eleitoral. Na forma do artigo 35 dos Estatutos Sociais, a Secretaria Administrativa Eleitoral funcionará na
sede social da entidade, no horário das 09:00 às 16:00 horas, no endereço da Avenida Nove de Julho,
40 - 14º andar, onde se encontrarão, à disposição dos interessados, pessoas habilitadas para
atendimento, prestação de informações referentes exclusivamente ao processo eleitoral e fornecimento
de recibo correspondente às chapas que vierem a ser regularmente registradas. Fica aberto o prazo de
05 (cinco) dias, de acordo com o artigo 63 dos Estatutos Sociais, para impugnação de candidatos, a
contar da afixação na sede da entidade da relação das chapas registradas. Em caso de não vir a ser
alcançado o quorum, artigo 51 dos Estatutos Sociais, serão realizadas novas eleições nos dias 12, 13 e
14 de Abril de 2010, nas mesmas condições e horários do escrutínio anterior.

São Paulo, 17 de Fevereiro de 2010.Serafim Gianocaro - Presidente do Processo Eleitoral

SECRETARIA DO VERDE 
E DO MEIO AMBIENTE

EDITAL
O Secretário do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo, Presidente do
Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES convida para
a Apresentação Pública, com o objetivo de discutir questões relacionadas ao empreendimento
a ser edificado na porção inicial do Córrego Maria Joaquina, localizado na Chácara
Cordeiro, bem como obter novos subsídios.
Data: 25 de fevereiro de 2010
Horário: 18 horas
Local: UMAPAZ - Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz
Endereço: Avenida IV Centenário nº 1268 - Portão 7 A - sala Verde
Maiores informações, nos dias úteis, no CADES, à Rua do Paraíso, 387, 7º andar, telefones
3396-3309/3396-3315.

MARVIN Empreendimentos Imobiliários LTDA.
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio de sua Gerencia de Alienação de Bens
Móveis e Imóveis de São Paulo (GILIE/SP), vem notificar a MARVIN EMPREEDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 59.919.910/0001-15, a efetuar os reparos necessários no
residencial Morada dos Pássaros localizado na Rua Manoel Cordeiro Villaça, nº 170
– CEP. 09851-570 Bairro Alves Dias - São Bernardo do Campo/SP, de maneira a cumprir
a garantia construtiva contratada. Aguardamos o envio de CRONOGRAMA DE OBRAS na
CAIXA POSTAL: giliesp01@caixa.gov.br. Prazo 20 dias da publicação desta notificação.

NOTIFICAÇÃO

Ministério da
Fazenda

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Domingos Orestes Chiomento � Gestão 2010-2011
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909; tel.: 11 3824.5400;
fax: 11 3824.5486; e-mail: comunicacoes@crcsp.org.br; Portal: www.crcsp.org.br

O CFC (Conselho Federal de Contabilidade) aprovou a Resolução
nº 1.273, de 22 de janeiro de 2010, que alterou as NBC T 3.8 �
Demonstração dos Fluxos de Caixa; 7 � Efeitos das Mudanças nas
Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis; 10.23 �
Entidades de Incorporação Imobiliária; 19.20 � Estoques; 19.27 �
Apresentação das Demonstrações Contábeis e 19.36 � Demonstrações
Consolidadas.

As alterações foram baseadas na revisão aprovada pelo CPC (Comitê
de Pronunciamentos Técnicos) dos CPCs 2, 3, 16, 26 e 36 e também da
Orientação OCPC 1.

A Resolução, assim como as NBC T alteradas, está disponível no
site do CFC para consulta�www.cfc.org.br. Ela entrou em vigor no dia
de sua publicação no Diário Oficial da União, em 28 de janeiro de 2010.

CVM PRORROGA PRAZO
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O prazo para envio de comentários e sugestões para a Audiência
Pública SNC Fundos n° 1/2009 foi prorrogado até 26 de março de 2010,
pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

AAudiência versa sobre as minutas de instruções sobre Normas
Contábeis aplicáveis aos FIDC, FIC-FIDC, FICD-NP e FIC-FIDC-NP, que
estão disponíveis no site da Comissão � www.cvm.gov.br.

DELIBERAÇÃO DA CVM APROVA
REVISÃO Nº 1 DO CPC

A Deliberação CVM nº 624/10, editada em 28 de janeiro de 2010,
aprovou o documento de revisão nº 1, do CPC.

O documento altera os Pronunciamentos CPC 02 � Efeitos das
Mudanças de Taxas de Câmbio e Conversão das Demonstrações
Contábeis; CPC 03 � Demonstração dos Fluxos de Caixa; CPC 16 �
Estoques; CPC 26 � Apresentação das Demonstrações Contábeis e
CPC 36 � Demonstrações Consolidadas e a Orientação Técnica OCPC
01 � Entidades de Incorporação Imobiliária.

As mudanças foram feitas com o intuito de aperfeiçoar a redação e
o entendimento dos pronunciamentos do CPC e melhor compatibilizá-los
aos textos das Normas Internacionais de Contabilidade.

CFC ALTERA NORMAS
BRASILEIRAS

DE CONTABILIDADE

Muitas medidas
anunciadas põem
em risco bem-estar
social do bloco

ALEX GRIMM/REUTERS–12/1/2004
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