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O ESTADO DE S. PAULO

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE JUNHO DE 2010

Os Departamentos Regionais de São Paulo do Serviço Social da
Indústria (SESI) e Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI) comunicam a abertura da licitação:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2010
– Objeto: Contratação de empresa para montagem, desmontagem e manutenção de
estandes em feiras.
Retirada do edital: a partir de 07 de junho de 2010.
Entrega dos envelopes: até as 13h45 do dia 21 de junho de 2010.
Abertura às 14h00.
Retirada de edital:
Na Avenida Paulista, 1313, 2º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, ou pelos
sites www.sesisp.org.br e www.sp.senai.br.
Gerência de Licitações de Bens e Serviços – GLBS

A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E ESPORTES
Convida o público interessado a participar da Audiência Pública que realizará aos Projetos abaixo
especificados:
- PL 482/2009 - Ushitaro Kamia - Estabelece diretrizes para a política municipal de estímulo à cidadania
da juventude, e dá outras providências. - PL 579/2009 - José Américo - Dispõe sobre a garantia de
prioridade de vagas em creches e escolas públicas aos filhos de deficientes, próximas de suas residências,
e dá outras providências. - PL 591/2009 - Antonio Carlos Rodrigues - Estabelece Diretriz para o ensino
público municipal e dá outras providências. (Adequação para o pleno atendimento à pessoa deficiente).
- PL 859/2007 - Mara Gabrilli - Dispõe sobre o Programa Equilíbrio para crianças e adolescentes em situação de risco receberem diagnóstico e tratamento psíquico-social para a sua reintegração familiar e social.
Data: 09/06/2010 - Horário: 14:00h - Endereço: Viaduto Jacareí, nº 100 - SALA TIRADENTES - 8º ANDAR
- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

A COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA,
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE
Convida o público interessado a participar da Audiência Pública que realizará e que terá como objeto as
matérias abaixo especificadas:
1ª Audiência Pública aos PLs:
1.) PL 59/10 - Ver. Atílio Francisco - Dispõe sobre elementos a serem considerados na política municipal
de valorização do verde e de preservação do meio ambiente por meio do estímulo à adoção dos “muros
verdes” e das “paredes verdes”, e dá outras providências. Relator Ver. Paulo Frange.
2.) PL 375/09 - Verª. Juliana Cardoso - Dispõe sobre a destinação dos recursos obtidos pela Prefeitura
de São Paulo à cerca da venda dos créditos de carbono por ocasião da extração de gás junto ao aterro São
João e Bandeirantes. Relator José Police Neto.
3.) PL 518/99 - Ver. Arselino Tatto - Dispõe sobre a instituição do programa troque um pneu velho por
passe de ônibus, e dá outras providências. Relator Ver. Chico Macena.
4.) PL 603/09 - Ver. Cláudio Fonseca - Dispõe sobre diretrizes de acessibilidade de alunos portadores de
deficiência ou mobilidade reduzida aos estabelecimentos educacionais da rede pública municipal de ensino
e dá outras providências. Relator Ver. Toninho Paiva.
5.) PL 643/09 - Ver. Claudinho de Souza - Estimula a redução da utilização de embalagens plásticas (pet)
no Município de São Paulo e dá outras providências. Relator Ver. José Police Neto.
6.) PL 715/09 - Ver. Cláudio Fonseca - Dispõe sobre a instalação de banheiros para uso público na Cidade
de São Paulo. Relator Ver. Chica Macena.
2ª Audiência Pública aos PLs:
7.) PL 30/08 - Ver. Goulart - Concede isenção do IPTU aos imóveis que especifica (ref. Isenção a imóveis
tombados e àqueles sujeitos a restrições, inseridos no limite envoltório de imóveis tombados).
8.) PL 47/10 - Executivo - Dispõe sobre a outorga e a gestão de concessão visando a criação, confecção,
instalação e manutenção de relógios eletrônicos digitais de tempo, temperatura, qualidade do ar e outras
informações institucionais, de abrigos de parada de transporte público de passageiros e de totens indicativos de parada de ônibus, com exploração publicitária.
9.) PL 415/03 - Ver. Paulo Frange - Dispõe sobre a criação da modalidade Táxi Verde movido a gás metano no município de São Paulo e dá outras providências. Relator Ver. Cláudio Prado.
10.) PL 539/09 - Ver. Goulart - Estabelece diretrizes para a instalação de caçambas de lixo de uso comum,
destinadas à coleta de resíduos de construção civil acima de 50 kg, e dá outras providências. Relator Ver.
Chico Macena.
11.) PL 615/09 - Ver. Goulart - Acresce item 9.2.5 à seção 9.2 do capítulo 9 do anexo I, integrante à Lei
nº 11.228, de 25 de junho de 1992, e dá outras providências. (Ref. A campanha que incentiva que todos
os telhados e tetos das grandes cidades sejam pintados de branco para diminuir os efeitos do aquecimento
global). Relator Ver. José Police Neto.
12.) PL 618/09 - Ver. Adolfo Quintas - Institui o Plano de Gerenciamento de Destinação Ambientalmente
Adequado de Equipamentos de Refrigeração no final da vida útil e dá outras providências. Relator Ver.
Paulo Frange.
13.) PL 620/09 - Ver. Goulart - Altera Dispositivos da Lei nº 14.802, de 26 de junho de 2008 e dá outras
providências. (Destinação de Óleos Lubrificantes Servidos). Relator Ver. Paulo Frange.
14.) PL 623/09 - Ver. Goulart - Altera redação dos itens 13.1.1 e 13.1.4 do anexo I da Lei 11.228 de 25
de junho de 1992, e dá outras providências. Relator Ver. José Police Neto.
15.) PL 707/09 - Verª. Mara Gabrilli - Determina observância dos parâmetros de segurança estabelecidos
para a construção e manutenção de sistemas de circulação e tratamento de água de piscinas. Relator
Ver. Paulo Frange.
16.) PL 730/09 - Ver. Arselino Tatto - Cria o programa Municipal de conscientização e conservação para
reuso da água proveniente de aparelhos de ar condicionado nas edificações públicas e privadas e obrigatoriedade de instalação dos mecanismos de captação e conservação de água em edifícios novos, e dá outras
providências. Relator Ver. Toninho Paiva.
17.) PL 756/09 - Ver. Adilson Amadeu - Altera dispositivos da lei nº 14.223, de 26 de setembro de 2006,
e dá outras providências. (sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do Município
de São Paulo - lei cidade limpa). Relator Ver. Cláudio Prado.
Data: 09/06/2010 - Horário: 12:00 h - Local: Sala Dr. Oscar Pedroso Horta - Câmara Municipal de São
Paulo, Viaduto Jacareí, 100, 1º subsolo.

Toda sexta
no Estadão.

O Guia mudou de nome.,
mas continua garantindo
bons programas para
a semana toda.
Divirta-se.

China tira US$ 12,6 bi
do Brasil em exportações
Fiesp aponta câmbio como razão para perda de mercado do País entre 2004 e 2009
neses foi a UE, com prejuízos de
US$ 6,2 bilhões de 2004 a 2009.
Em seguida aparecem EUA, com
US$ 5 bilhões, e Argentina, com
US$ 1,4 bilhão.
No caso da UE, o que o Brasil
deixou de exportar equivale a
pouco mais de 3% dos embarquestotaisparaaregiãonoperíodo. Proporcionalmente, as perdas para os EUA foram maiores e
representaram 3,7% dos embarques para o país.

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE/XANGAI

A concorrência de produtores
chineses tirou da indústria
brasileira US$ 12,6 bilhões em
exportações a seus três principais mercados, entre 2004 e
2009, segundo estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) que
analisa os embarques para
EUA, Argentina e União Europeia (UE). O levantamento
mostra ainda que a disputa
com a China também custou à
indústria local US$ 14,4 bilhões em vendas internas.
Nos seis anos analisados, a
China dobrou a participação nas
vendas de bens industriais à UE,
para 22%, enquanto a presença
do Brasil passou de 1% para 1,2%.
Nos EUA, a fatia chinesa passou
de 11% para 25%, enquanto a brasileira caiu de 1,2% para 1%.
SegundoaFiesp,aprincipalrazãoparaasubstituiçãode produtos brasileiros por chineses é o
câmbio, que está desvalorizado
na China e valorizado no Brasil.
“Enquanto a taxa de câmbio chinesa permaneceu praticamente
estagnada em patamar estimulante às exportações, o Brasil assistiu a permanente valorização
de sua moeda”, relata o estudo.
Combaseemdadosdoinstituto americano Peterson Institute
for International Economics, as
duasmoedasestão emdesequilíbrio, com o real valorizado em
16% e o yuan desvalorizado em
40%.Essadiferençatornaosprodutos chineses mais baratos em
dólares e encarece os brasileiros, criando cenário hostil para a
indústria nacional.
“A China vai ter de valorizar
sua moeda em algum momento.
Ela terá de ter câmbio flutuante
paraseintegrar aomundodemaneira competitiva e ser uma economiademercado”, disse o diretor do Departamento de Relações Internacionais e Comércio
Exterior da Fiesp, Roberto Giannetti da Fonseca, que participou
na semana passada de reunião
doConselhoEmpresarial BrasilChina, em Xangai.
Pequiminiciouprocessodevalorização do câmbio em meados
de 2005 e permitiu a valorização
em 20% da moeda até junho de
2008,quandointerrompeuomovimento em razão da crise finan-

CONCORRÊNCIA CHINESA
Mercado externo
Perdas líquidas do
Brasil para a China
no mercado externo

TOTAL

12,6

EM BILHÕES DE DÓLARES,
NO PERÍODO 2004-2009

UNIÃO EUROPEIA

ESTADOS UNIDOS

6,2

5,0

ARGENTINA

1,4

Perdas líquidas no mercado externo
EM MILHÕES DE DÓLARES, POR SETOR

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

2.153

Máquinas e aparelhos mecânicos

1.962

Ferro fundido, ferro e aço

1.504

Móveis, mobiliário médico e colchões

848

Automóveis e tratores

777

Madeira e carvão vegetal

722

Calçados

694

Têxteis

436

Obras de ferro fundido

414

Químicos orgânicos

366

Outros

2.688

Mercado interno
Perdas para a China no mercado interno
EM MILHÕES DE DÓLARES, DE 2004-2009

Material eletrônico e de comunicação

4.196

Máquinas e equipamentos

1.496

Máquinas para escritório e informática

1.389

Produtos químicos

1.176

Produtos têxteis

1.080

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos

1.008

Metalurgia básica

725

Couro e calçados

538

Artigos de vestuário e acessórios

525

Móveis e indústrias diversas

445

Outros

1.783

FONTE: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ceira internacional. Desde então, o yuan é mantido no patamar de 6,83 por US$ 1.
Apesar da pressão internacional, a China deve manter o gradualismo na política cambial e
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permitir tímida valorização no
segundosemestre,queos analistas estimam em 3%, distante dos
40% apontados pela Fiesp.
O mercado no qual o Brasil
mais perdeu espaço para os chi-

Ritmo alucinante. As perdas
atingem desde setores de alta
tecnologia aos que são intensivos em mão de obra, como calçados e têxteis. O segmento que
mais sofreu foi o de máquinas,
aparelhos e materiais elétricos,
com 17,1% dos US$ 12,6 bilhões.
Nomercado doméstico, 29%das
perdas se concentraram no segmento de material eletrônico e
de comunicação.
“As importações da China estão crescendo a um ritmo alucinante e setores da economia que
poderiam estar crescendo sofrem com a concorrência desleal
dos produtos beneficiados pelo
câmbio”, ressaltou Giannetti.
Segundo ele, o segmento de
máquinas e equipamentos é um
dos que mais sofrem diante da
concorrênciadeprodutoschineses que entram no País a “preços
aviltantes”. Giannetti afirmou
que as empresas com projetos
de siderurgia, energia e infraestrutura consideram em primeiro lugar a importação de máquinaseequipamentos chinesespara as obras e plantas industriais.
“Há dez anos, éramos nós que
fornecíamos equipamento para
a Hidrelétrica de Três Gargantas”, lembrou, fazendo referência à gigantesca usina chinesa.
Enquanto a China abocanhou
fatias cada vez maiores do comércio internacional para se
transformar na maior potência
exportadora do mundo em
2009, o Brasil teve expansão tímida de sua participação.
Em2000,opaísasiáticoaparecia em sétimo lugar no ranking
dos maiores exportadores, com
fatia de 3,9%. As vendas brasileirasrepresentavam0,9%eocupavam a 28ª posição.Nove anos depois, a China estava em primeiro
lugar, com 9,6% das exportações
globais. O Brasil subiu para a 24ª
posição, com fatia de 1,2%.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 07 jun. 2010, Economia & Negócios, p. B6.

Região Sudeste é o
tema do Fórum Estadão
ARegião Sudesteterá suaeconomia beneficiada nos próximos
anos pelos investimentos na exploraçãodopré-sal,nasobraspara a Copa de 2014 e Olimpíada de
2016. Esse cenário favorável será
tema do quinto debate da série
FórumEstadãoRegiões,naquarta-feira, dia 9, no Hotel Renaissance (Alameda Santos, 2.233 ou
Alameda Jaú, 1.620). O evento

contacomoapoiodaAgênciaEstado e Rádio Eldorado.
O Fórum será aberto pelo ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, e terá dois painéis:
“Os caminhos para sustentar o
crescimento” e “O petróleo, o
aço e a logística”.
Entre os debatedores estão: o
governador do Espírito Santo,
Paulo Hartung, o presidente da

Usiminas,WilsonBrumer,opresidentedaCoteminas, JosuéGomesdaSilva, oprofessordaFGVSPRobertoRodrigues eo diretor
da IPC Marketing Editora Marcos Pazzini.
Leitores e assinantes podem
se inscrever gratuitamente pelo
site www.forunsestadao.com.br
ou pelo telefone (11) 3093-5856.
O debate será transmitido ao vivo pela TV Estadão (estadao.
com.br). Os internautas podem
enviar perguntas pelo e-mail debate@estadao.com.br. Um suplemento especial sobre o debatecircularácomo Estadonasexta-feira, dia 11.

APRESENTA:

