
%HermesFileInfo:B-10:20101018:

B10 Economia SEGUNDA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

Obama defende fim de
incentivos fora dos EUA

BHP Billiton e Rio Tinto
cancelam plano de fusão

Dia 20
COFINS
Pagamento da contribuição
cujos fatos geradores ocorre-
ram no mês de setembro de
2010. Cofins - Entidades Finan-
ceiras e Equiparadas.

PIS-PASEP
Pagamento das contribuições
cujos fatos geradores ocorre-
ram no mês de setembro de
2010 PIS-Pasep - Entidades Fi-

nanceiras e Equiparadas.

IRRF
Recolhimento do Imposto de
Renda Retido na Fonte corres-
pondente a fatos geradores
ocorridos no mês de setem-
bro/2010, incidente sobre rendi-
mentos de beneficiários identifi-
cados, residentes ou domicilia-
dos no País.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

(INSS)
Recolhimento das contribui-
ções previdenciárias relativas à
competência setembro/2010,
devidas por empresa ou equipa-
rada, inclusive da contribuição
retida sobre cessão de mão de
obra ou empreitada e da descon-
tada do contribuinte individual
que lhe tenha prestado serviço,
bem como em relação à coope-
rativa de trabalho, da contribui-
ção descontada dos seus asso-

ciados como contribuinte indi-
vidual.

Dia 22
DCTF MENSAL
Entrega da Declaração de Débi-
tos e Créditos Tributários Fede-
rais (DCTF), com informações
sobre fatos geradores ocorridos
no mês de agosto/2010, pelas
pessoas jurídicas de direito pri-
vado em geral, inclusive as equi-
paradas, imunes e isentas.

REUTERS - 28/7/2010

China agora quer
crescer com
mais qualidade
Sustentabilidade e reestruturação industrial darão o tom do
Plano Quinquenal 2011-2015, que começa a ser discutido

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

Inclusão, sustentabilidade e
reestruturação industrial de-
verão ser algumas das novas
palavras de ordem que vão
orientar as políticas do gover-
no da China para os próximos
cinco anos, período no qual Pe-
quim deverá buscar mais quali-
dade e menos quantidade em
seu crescimento econômico.

O Plano Quinquenal para o pe-
ríodo 2011–2015 começou a ser
discutido sexta-feira na reunião
anual do Comitê Central do Par-
tido Comunista, que termina ho-
je. O documento dará as linhas
gerais para a atuação do governo
nesse período, com estabeleci-
mento de prioridades e defini-
ção de metas específicas.

A mudança de tom poderá ser
dada pela redução do crescimen-
to projetado para o período, que
sempre ficou abaixo do efetiva-
mente alcançado. O plano em
vigor prevê expansão anual de
7,5%, mas, a partir de 2006, os
índices foram de 11,6%, 13%,
9,6% e 9,1%. No primeiro semes-
tre deste ano, a taxa atingiu
11,1%.

A possibilidade de diminuição
da meta de crescimento foi men-
cionada na sexta-feira passada
pela agência oficial de notícias

Xinhua. A economista-chefe do
banco UBS na China, Wang Tao,
espera que o documento reduza
a estimativa de expansão anual
de 7,5% para 7%, mas ressalta
que o índice funciona mais como
um piso do que como meta a ser
perseguida pelo governo.

O novo plano repetirá o objeti-
vo de reestruturação da econo-
mia chinesa, com o aumento do
consumo doméstico e a redução
da dependência de investimen-
tos e exportações.

Apesar de essa questão ser dis-
cutida ao menos desde 2004 e fa-
zer parte do plano para
2006–2010, não houve avanços
no padrão de crescimento chi-
nês. Pelo contrário. A contribui-
ção do consumo na formação do

Produto Interno Bruto (PIB) di-
minuiu ano a ano a partir de
2000, enquanto a participação
dos investimentos teve um cresci-
mento significativo no período.

Salário mínimo. Para mudar es-
se modelo, o governo deverá ado-
tar uma política mais agressiva
de aumento da renda das famí-
lias, que começou a ser colocada
em prática neste ano com a eleva-
ção do salário mínimo e da remu-
neração de trabalhadores em inú-
meras fábricas ao redor do país.

O aumento da renda deverá
ser acompanhado de medidas pa-
ra sua melhor distribuição e de
programas de construção de ca-
sas populares, fortalecimento da
precária rede de proteção social e
desenvolvimento das regiões
centro e oeste, as mais pobres do
país.

“O crescimento econômico
nas últimas três décadas foi obti-
do ao custo de consumo excessi-
vo de energia e distribuição desi-
gual de renda”, disse o cientista
político da Academia Chinesa de
Ciências Sociais Liu Shangying,
em entrevista sobre o novo plano
ao jornal oficial China Daily. “Se
não for resolvido, o problema da
disparidade de renda da popula-
ção chinesa pode se agravar e le-
var à desordem social.”

Wang Tao espera que o docu-

mento repita a meta de redução
de 20% no consumo da energia
necessária para produção de ca-
da dólar do PIB, conceito chama-
do de “intensidade energética”.

Meta. O princípio de poupar
energia foi adotado pela primei-
ra vez no plano de 2006–2010,
mas parece pouco provável que
o índice de 20% seja alcançado,

apesar de a meta estar entre os
itens da estratégia considerados
obrigatórios.

Até o fim de 2009, a China ha-
via conseguido reduzir sua inten-
sidade energética em 15,6%. Mas
no primeiro semestre de 2010, o
consumo por unidade do PIB au-
mentou 0,9% em vez de dimi-
nuir. Isso levou o governo chi-
nês a determinar o fechamento
de 2.000 fábricas em agosto, em
uma tentativa de cumprir a meta
energética.

Wang espera que a promoção
de “novas indústrias” esteja no
centro da estratégia econômica
do novo plano, o que é coerente
com o objetivo mais amplo de
Pequim de reestruturar a econo-
mia e aumentar a qualidade do
crescimento.

Investimentos. Sem citar a fon-
te da informação, o jornal de
Hong Kong South China Morning
Post disse que o documento vai
destinar 4 trilhões de yuans a in-
vestimentos nas regiões centro
e oeste e no desenvolvimento de

novos setores.
O valor equivale hoje a US$

600 bilhões e é idêntico ao paco-
te de estímulo adotado por Pe-
quim em 2008 para combater os
efeitos da crise econômica mun-
dial.

A maior parte das indústrias
que serão beneficiadas já foi defi-
nida pelo Conselho de Estado
em setembro. De acordo com o
governo, a prioridade será dada à
conservação de energia e tecno-
logias ambientais, nova geração
de tecnologia da informação, má-
quinas e equipamentos avança-
dos, novas energias, novos mate-
riais e carros elétricos.

Desperdício. Crescimento chinês nas últimas décadas ocorreu com alto consumo de energia

20%
é a meta chinesa de redução de
energia. Analistas avaliam que é
difícil alcançar o objetivo

11,1%
foi o crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) da China no
primeiro semestre. Acredita-se
que o governo reduzirá a meta
para os próximos anos a 7%

LIU SHANGYING
CIENTISTA POLÍTICO DA
ACADEMIA CHINESA DE CIÊNCIAS
“O crescimento econômico nas
últimas três décadas foi obtido
ao custo de consumo excessivo
de energia e distribuição
desigual de renda”

Agenda IOB

WASHINGTON

O presidente americano Barack
Obama renovou seu pedido ao
Congresso para a eliminação de
incentivos fiscais a empresas
americanas com subsidiárias no
exterior, proposta que também
vem preocupando legisladores
democratas.

Em mensagem semanal trans-
mitida pelo rádio e pela internet,
Obama declarou que os incenti-
vos fiscais auxiliam as compa-
nhias criadoras de empregos e
rendas em outros países.

“Não há razão pela qual nosso
sistema fiscal deva premiar inin-
terruptamente companhias que
geram empregos no exterior”,
disse. “Pelo contrário, devíamos
usar o dinheiro vindo de impos-
tos para recompensar empresas
que criam postos de trabalho
dentro de nossas fronteiras.”

A discussão originou-se de um
projeto de lei que ficou suspenso
em setembro no Senado e que
buscava pôr fim a alguns crédi-
tos e adiamentos fiscais para
companhias americanas com fi-
lais no exterior.

Embora Obama tenha se dirigi-
do à oposição republicana, o pro-
jeto tampouco obteve o apoio de
alguns democratas, como o pre-
sidente da Comissão de Finan-
ças do Senado, Max Baucus, que
tem receio de que o câmbio pos-
sa colocar os EUA em desvanta-
gem competitiva.

Grupos empresariais e a Asso-
ciação Nacional de Fabricantes,
que representa a indústria, já de-
clararam ser contra o fim dos in-
centivos fiscais./ AGÊNCIAS

INTERNACIONAIS

MELBOURNE

A BHP Billiton e a Rio Tinto
anunciaram ontem o fim do acor-
do para produção de minério de
ferro no oeste da Austrália, proje-
to avaliado em US$ 116 bilhões.
A decisão das companhias de dis-
solver o compromisso anuncia-
do 16 meses atrás era dada prati-
camente como certa nos últi-
mos dias pelo mercado, após ór-
gãos europeus e asiáticos de defe-
sa da concorrência terem sinali-
zado que impediriam o fecha-
mento do negócio.

Marius Kloppers, principal
executivo da BHP Billiton, disse,
por meio de comunicado no site
da companhia, que as duas em-
presas acertaram que não incidi-
rá multa sobre a rescisão do con-
trato. A multa seria de US$ 250
milhões.

Se o negócio entre as duas mi-

neradoras tivesse sido concre-
tizado, as sinergias obtidas
com a união das empresas po-
deriam ultrapassar US$ 10 bi-
lhões. Na época em que as
duas companhias fecharam o
acordo, elas argumentaram
que a transação era essencial
para ambas.

“O valor das sinergias obti-
das com o negócio entre as
duas empresas era um prêmio
que valia a pena ser buscado”,
disse ontem o presidente exe-
cutivo da Rio Tinto, Tom Alba-
nese, em comunicado.

A Rio Tinto é a segunda
maior exportadora de miné-
rio de ferro do mundo. A BHP
Billiton ocupa a terceira colo-
cação nesse ranking. Ambas
só perdem para a Vale, a
maior produtora mundial de
minério de ferro./AGÊNCIAS

INTERNACIONAIS

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RELEASE 
A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) face 
à publicação do Decreto nº 51.853/10 de 13/10/2010 comunica a alteração na data
da audiência pública referente ao Edital 203/10/SMADS, publicado no DOC 
de 30/09/2010, conforme segue:
• Edital nº 203/SMADS/10: no dia 29/10/10, às 10:00 hs, na Rua Padre José 
de Anchieta, 802 - auditório - subsolo.

Nova denominação da APMPE

Conheça os benefícios de uma Pequena Central Hidrelétrica,
que vão muito além da geração de energia limpa.
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Pequenas Centrais
Hidrelétricas - PCHs

geram energia e
cidadania.

Na Bahia, as PCHs do Complexo Serra da Prata criaram o pro-
grama “Jovens Cidadãos”. Atividades pedagógicas, esportivas
e ambientais que auxiliam crianças e adolescentes.

CONSULTA PÚBLICA
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO 

E GESTÃO - SEPLAG

CONVITE
Consulta pública para apresentação do
edital de contratação de serviços técnicos
voltados ao assessoramento e à operação dos
processos de gestão e de desenvolvimento
das atividades pertinentes ao Núcleo Gestor
da Cidade Administrativa Presidente Tancredo
Neves. A Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão - SEPLAG/MG, através do Núcleo
Gestor da Cidade Administrativa, convida a
todos os interessados na contratação acima
referenciada, para apresentação e discussão
da minuta do edital, no dia 21/10/2010, às 10
horas, à Rodovia Prefeito Américo Gianetti,
s/nº - Bairro Serra Verde, Prédio Gerais,
8º andar, sala de reunião nº 6 - Belo Horizonte/
MG. Informações adicionais pelo telefone:
(31) 3915-0705. Belo Horizonte, 15 de outubro
de 2010. Núcleo Gestor da Cidade Administrativa.

● Pé no freio

● Mau caminho
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