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do fluxo de capitais
temem os riscos de uma crise alimentar em nações como a Índia

Plebiscito das armas custaria R$ 300 mi
Se o projeto de realizar um novo referendo sobre desarmamento
avançar no Congresso Nacional, a Justiça Eleitoral estará pronta
para promover a consulta popular. A promessa foi feita ontem pelo
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski.
O ministro afirmou, ainda, que a consulta custaria aos cofres
público em torno de R$ 300 milhões. Esse foi o valor gasto pelo
TSE para realização das últimas eleições gerais, em 2010.

Divulgação

Sexta-feira e fim de semana, 15, 16 e 17 de abril, 2011

Para grupo, ataques comandados
pela Otan aumentaram a
insegurança e a turbulência global

O Brasil e as quatro potências
emergentes que compõem o
Brics expressaram ontem sua
apreensão com os ataques aéreos
comandados pela Otan na Líbia
e pediram o fim da luta que, ao
lado das turbulências em outras
regiões do mundo árabe, au-
mentou a insegurança global.

A campanha aérea chancela-
da pela Organização das Nações
Unidas (ONU) contra as forças
do líder líbio Muamar Kadafi foi
um dos assuntos na mesa quando
os líderes de Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul (Brics) se
reuniram no sul da China para
uma cúpula de um dia. Embora
verbalizando sua preocupação
com a Líbia, a intensidade dos
comentários públicos dos líderes
variou, indicando que não saí-
ram da reunião com uma postura
final e unificada.

“Estamos profundamente
preocupados com a turbulência
no Oriente Médio, no norte da
África e em regiões do oeste
africano”, disseram os líderes
em um comunicado conjunto
divulgado após a cúpula no bal-
neário de Sanya. “Compartilha-
mos o princípio de que a força
deve ser evitada”, acrescenta-
ram, exortando a uma resolução
pacífica para o conflito líbio e
elogiando os esforços de media-
ção da União Africana.

“Temos a visão de que todas
as partes deveriam resolver
suas diferenças por meios pací-
ficos e diálogo”, declararam.
“Todos condenaram os bom-
bardeios”, disse uma fonte de
governo que participou da reu-
nião dos líderes do Brics.

Mas os comentários públicos
dos líderes após a cúpula indica-
ram diferenças na maneira de li-
dar com o conflito, que aumen-
tou a possibilidade de uma Líbia
dividida pela guerra, e intensifi-
cou os aumentos recentes nos
preços do petróleo. ■ Reuters

CRÉDITO

China diz estar preparada para emprestar
até 10 bilhões de iuanes aos parceiros do bloco

Os bancos de desenvolvimento
das cinco nações do Brics
também aprovaram o
estabelecimento de linhas de
crédito mútuas denominadas
nas moedas locais, e não no
dólar. O diretor do Banco de
Desenvolvimento da China (BDC),
Chen Yuan, disse estar preparado
para emprestar até 10 bilhões
de iuanes aos colegas do Brics,
e seu homólogo russo disse que
busca tomar emprestado o
equivalente a US$ 500 milhões.
“Nós achamos que isso vai, sem
dúvida, ampliar as oportunidades
para que as companhias russas
diversifiquem seus empréstimos”,
disse Vladimir Dmitriev,
presidente do banco de

desenvolvimento russo VEB.
O acordo engloba também
o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES).
Ontem, o presidente do banco,
Luciano Coutinho, assinou
um Acordo para Cooperações
Financeiras com os presidentes
dos bancos de desenvolvimento
da China, Índia, Rússia e África
do Sul. O acordo de cooperação
terá prazo de vigência de cinco
anos e prevê o fortalecimento
da cooperação financeira
entre as instituições signatárias
e o desenvolvimento do
relacionamento econômico
e comercial entre os países
do Brics. Com agências

GIGANTISMO

18%
é o peso do PIB dos países da sigla
Brics no total do PIB mundial —
o que os transforma em motores
da recuperação da economia.

US$ 21 tri
é quanto será o PIB combinado
dos países do Brics até 2016,
segundo projeções do FMI —
maior que os US$ 18 trilhões
previstos para os Estados Unidos.

40%
da população mundial. É esse
o tamanho dos países do grupo,
o que sinaliza também o grande
peso do mercado consumidor.

Ed Jones/Reuters

ROHR S.A. Estruturas Tubulares
CNPJ/MF: 61.480.380/0001-01 - NIRE: 35.300.041.216

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária 
Ficam convidados os senhores acionistas da Rohr S.A. Estruturas Tubulares (“Companhia”) para se reunirem, 
em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 27 de abril de 2011, às 10hs00min, na sede social da Com-
panhia, localizada na Av. Francisco Matarazzo, nº 1400, 18º andar, conjunto 181, Bairro da Água Branca, nesta 
Capital, a fi m de deliberarem: em sede de Assembléia Geral Ordinária (a) tomar as contas dos administrado-
res, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2.010; (b) deliberar sobre a proposta da administração para destinação do lucro líquido do exercício 
fi ndo em 31 de dezembro de 2.010; e (c) deliberação sobre a fi xação das verbas anuais de remuneração para a 
Diretoria; em sede de Assembléia Geral Extraordinária (a) deliberar sobre proposta para o aumento do capi-
tal social, mediante capitalização da reserva legal, com a conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto Social. 

São Paulo, 14 de abril de 2.011.
Oscar Vicente Ferro - Diretor
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“Estamos
profundamente
preocupados com
as turbulências
no Oriente Médio.
Compartilhamos
o princípio de
que a força
deve ser evitada

Comunicado do Brics

Ofensiva na
Líbia vira
preocupação
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