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A China começou ontem a
afrouxar sua política monetá-
ria, com o primeiro corte em
três anos no depósito compul-
sório dos bancos, o que aumen-
ta a quantidade de recursos
disponível para o crédito.

Na avaliação de analistas, a de-
cisão indica que o governo está
agora mais preocupado com a de-
saceleração do crescimento do
que com a alta da inflação.

No fim da tarde de ontem, o
Banco do Povo da China anun-
ciou a redução em 0,5 ponto por-
centual na fatia dos depósitos
que as instituições financeiras
devem deixar imobilizada, sem
emprestar a seus clientes.

O corte veio antes do que os
analistas esperavam e surpreen-
deu positivamente os investido-
res, o que se refletiu na alta dos
mercados futuros. Antes do
anúncio, a Bolsa de Xangai havia
fechado em queda de 3,3% – pior
desempenho em quatro meses.

“A decisão é um claro sinal de
que Pequim concluiu que o risco
agora está no crescimento, mais
do que na inflação”, escreveu Ste-

phen Green, economista-chefe
do Standard Chartered para a
China. “É um movimento impor-
tante e indica que a China está
no espírito de afrouxamento.”
Na avaliação de Nick Chamie, do
RBC Capital Markets, o corte é
uma maneira “rápida e fácil” de
melhorar as condições de crédi-
to antes do aumento sazonal de
crédito que costuma ocorrer no
primeiro trimestre do ano.

Mas Chamie observa que a de-
saceleração da segunda maior
economia do mundo deverá con-
tinuar nos próximos meses, em
razão do agravamento da crise
global. “É importante ressaltar
que bancos centrais tendem a
afrouxar a política monetária
quando os riscos e as condições
econômicas estão se deterioran-
do, não melhorando.” O depósi-
to compulsório, que é o princi-
pal instrumento de política mo-
netária da China, havia sido ele-
vado nove vezes desde outubro
do ano passado e estava no pata-
mar recorde de 21,5%.

PIB. O aperto monetário foi
uma resposta ao aumento de li-
quidez decorrente do pacote de
estímulo lançado no fim de

2008, que levou os bancos a em-
prestarem em três anos quase
US$ 3,8 trilhões – mais da meta-
de dos US$ 7 trilhões de PIB que
a China deverá alcançar em 2011.

O excesso de dinheiro em cir-
culação na economia pressio-
nou os preços e estimulou a for-
mação de uma bolha no merca-
do imobiliário. A inflação atingiu
6,5% em julho, o mais alto pata-

mar em três anos, e desacelerou
para 5,5% no mês passado.

Com as sucessivas elevações
do compulsório, o crescimento
também perdeu fôlego e passou
de 9,7% no primeiro trimestre
para 9,1% no terceiro, o mais bai-
xo nível em dois anos. Muitos
analistas acreditam que o índice
poderá ficar abaixo de 8% no pe-
ríodo de outubro a dezembro.

O afrouxamento monetário
foi anunciado um dia antes de o
governo divulgar o Índice de
Compras de Gerentes, que é
uma preliminar da produção in-
dustrial. Indicador semelhante
do HSBC divulgado na semana
passada registrou o mais baixo
patamar em 32 meses e mostrou
contração na atividade indus-
trial. Na opinião de Green, o cor-

te no compulsório é um indício
de que o dado de hoje também
será negativo.

Várias instituições estão redu-
zindo as projeções de crescimen-
to da China, que teve expansão
de 10,4% no ano passado. Apesar
de a maioria dos analistas espe-
rar um “pouso suave”, é cada vez
maior o número dos que acredi-
tam em um “pouso forçado”.

●O número oficial de pobres na
China saltou de 27 milhões para
128 milhões com a decisão do
governo de elevar a linha da po-
breza na zona rural para um ren-
dimento anual de US$ 361,00, o
que equivale a quase US$ 1,00
ao dia. Essas pessoas poderão
receber ajuda governamental.

Mesmo com a mudança, a es-
tatística de pobres ainda está
abaixo da estimativa de organis-
mos internacionais. O Banco Mun-

dial usa o patamar de US$ 1,25
ao dia e calculou em 2009 que
havia 254 milhões de chineses
com rendimento igual ou inferior
a esse valor.

O aumento da desigualdade é
um dos principais problemas da
China e fonte de crescente ten-
são social. O país que pregava o
igualitarismo nos anos de Mao
Tsé-tung hoje possui um índice
Gini superior ao dos EUA, o porta-
voz do mundo capitalista.

O indicador mede a desigualda-
de de renda dentro de um país e
em 2010 estava em 0,47 na Chi-
na, pouco acima do 0,45 dos
EUA. No Brasil, o índice é de
0,56, um dos piores do mundo.

JASON LEE /REUTERS

China começa a afrouxar sua política monetária
Pais faz 1º corte de depósitos compulsórios dos bancos em 3 anos; para analistas, governo está mais preocupado com crescimento do que com inflação

Número de pobres
passa de 27 milhões
para 128 milhões
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Medida. BC da China chinês reduziu o depósito compulsório
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Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Setembro de 2011
Data e Horário: 22/09/2011, às 10 hs. Local: Sede social. Mesa: Fernando Bunker Gentil, Presidente, e Vicente Postiga Nogueira, Secretário. 
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) Aprovar o aumento 
de capital social da Cia., atualmente no valor de R$ 600.000,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, para 
R$ 700.000,00, com um aumento, portanto, de R$ 100.000,00, mediante a emissão de 100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e 
com preço de emissão e subscrição de R$ 1,00 cada uma. O aumento de capital ora aprovado foi subscrito em moeda corrente nacional pelos atuais 
sócios da Cia. e deverá ser integralizado em até 5 dias a partir desta data, estando as ações ora subscritas distribuídas da seguinte forma: (i.a) o 
sócio Vicente Postiga Nogueira subscreveu 69.168 novas ações ordinárias, (i.b) o sócio Eduardo Bunker Gentil subscreveu 26.169 novas ações 
ordinárias, (i.c) o sócio Fernando Bunker Gentil subscreveu 4.663 novas ações ordinárias, conforme boletim de subscrição anexo à presente ata e 
arquivado na sede da Cia. Todos os sócios presentes concordam expressamente com a subscrição ora realizada, bem como renunciam 
expressamente aos direitos de preferência a que tinham direito em virtude de lei. Em face da deliberação acima, foi aprovada a alteração do Art. 4º 
do Estatuto Social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º - O capital social da Cia. é de R$ 700.000,00, dividido em 700.000 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Único: As ações ordinárias subscritas e não integralizadas deverão ser integralizadas 
em moeda corrente nacional, créditos ou bens em até 5 dias da sua subscrição.”; e (ii) Consolidar o Estatuto Social da Cia., incorporando as 
alterações ora aprovadas. Nada mais a ser tratado, foi a ata lavrada, lida, aprovada e assinada. São Paulo, 22/09/2011. Mesa: Fernando Bunker Gentil 
- Presidente; Vicente Postiga Nogueira - Secretário. JUCESP nº 466.159/11-0 em 22/11/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral. 
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011

Data, Hora e Local: 09 de novembro de 2011, às 10h00 (dez horas), na sede da Companhia, 

localizada na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha nº 5200, Edifício Miami, Bloco C, 

conjunto 31, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Presença: Totalidade dos mem-

bros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: João Rossi Cuppoloni, Presidente e 

Edmundo Rossi Cuppoloni, Secretário. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face 

da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do 

artigo 16, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. Ordem do dia: Exame e verifica-

ção das Demonstrações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2011. Deliberação: Os Srs. 

Conselheiros tomaram, por unanimidade, e sem reservas e ressalvas aprovar as Demonstrações 

Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2011, as quais foram aprovadas por unanimidade 

pelos membros do Conselho Fiscal em Reunião realizada no dia 08 de novembro de 2011 às 

11h00 (onze horas). Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, 

foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram 

encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta 

a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Conselheiros Presentes: (aa) 

João Rossi Cuppoloni, Edmundo Rossi Cuppoloni, Sérgio Pedroso Rossi Cuppoloni, Rafael Rossi 

Cuppoloni, Eduardo Alfredo Levy Júnior e Renato Ribeiro Fortes Abucham. Certidão: Certifico que 

a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração 

da Companhia. A presente é cópia fiel extraída do livro próprio da Companhia. São Paulo, 09 

de novembro de 2011. (ass.) João Rossi Cuppoloni – Presidente; Edmundo Rossi Cuppoloni – 

Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 466.149/11-6 

em 22/11/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy – Secretária Geral.

                                           AVISO DE LICITAÇÃO

*Processo: 4105-338/2011

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP-12.085/2011 (3ª Chamada)

Tipo: menor preço por item.

Objeto: RP para eventual aquisição de fios de sutura, destinado a toda

Administração Estadual.

Data de realização: 16 de dezembro de 2011 às 10:00h.

*Processo: 4105-337/2011

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP-11.065/2011 (2ª Chamada)

Tipo: menor preço por item.

Objeto: RP para eventual aquisição de fios de sutura, destinado a toda

Administração Estadual.

Data de realização: 16 de dezembro de 2011 às 10:00h.

Disponibilidade: endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br

Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF.

Informações: Fone: 82 3315-3477, Fax: 82 3315-7246/7241

     Maceió, 30 de novembro de 2011.

Kiteria Blanche Nascimento Alves
Diretora Técnica de Logística.

*Reproduzido por incorreção.

AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO
DA GESTÃO DE PROCESSOS
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - DERBA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 003/2011 - ICB - DERBA/CEL

Tipo: Menor Preço - Abertura: 18/01/2012 às 10:30 h.
Acordo de Empréstimo nº 7411-BR
Este Convite para propostas segue o aviso geral de licitações para este projeto publicado no
Development Business de 28/05/2008.
1. O Governo do Estado da Bahia obteve um empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento (Banco Mundial), relativo ao custo do Programa de Restauração e Manutenção de
Rodovias - PREMAR, e pretende aplicar parte dos recursos desse empréstimo em pagamentos
elegíveis nos termos do Contrato para Execução de medições de deflexões recuperáveis da malha
rodoviária estadual pavimentada da Bahia, com duração de 3(três) anos, sendo que no primeiro ano a
extensão a cobrir será de 10.000 km e o número de ensaios de 25.000 (a cada 400m) e nos anos sub-
seqüentes de 6.250 ensaios ao ano.
2. O Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia - DERBA, doravante denominado
"Contratante", solicita propostas fechadas de Concorrentes elegíveis para a execução de Serviços
referidos no Item 1 acima e descritos na Seção VIII 
3. A documentação completa relativa à licitação pode ser inspecionada e adquirida no Departamento
de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia, Coordenação Executiva de Licitações - CEL, situada na Av.
Luís Viana Filho, 4ª Avenida, nº 445, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Edifício Sede do DERBA
/ 1º andar, Salvador / BA - CEP: 41.750-302, telefone: (55) 71-3115 2253; 3115 2174 fax:(55) 71-3115
2146 de segunda a sexta-feira, das 13:30 às 17:30 horas (horário local de Salvador) por qualquer
Concorrente elegível após apresentar pelo representante da licitante, Credencial e Recibo de Depósito
Identificado em nome da empresa no valor de R$150,00 (cento cinqüenta reais) não-reembolsável
realizado no BANCO DO BRASIL, Conta nº 991.240-1, Agência 3832-6, para crédito do DERBA.
4. As propostas deverão ser entregues no Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia,
Coordenação Executiva de Licitações - CEL, situada na Av. Luís Viana Filho, 4ª Avenida, nº 445, Centro
Administrativo da Bahia - CAB, Edifício Sede do DERBA / 1º andar, Salvador / BA - CEP: 41.750-302
até às 10:30 h (horário de Salvador) do dia 18 de janeiro de 2012 acompanhadas de uma Garantia de
Proposta de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) ou o montante equivalente em moeda livremente con-
versível, e serão abertas às 10:30 horas do dia 18/01/2012 na presença dos interessados que dese-
jarem assistir à cerimônia de abertura.
E-mail: cel@derba.ba.gov.br
Web site: www.derba.ba.gov.br

Salvador, 30 de novembro de 2011.
Roberto Barreto Pereira - Presidente da Comissão.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - DERBA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 002/2011 - ICB - DERBA/CEL

Tipo: Menor Preço - Abertura: 18/01/2012 às 10 h.
Acordo de Empréstimo nº 7411-BR

Este Convite para propostas segue o aviso geral de licitações para este projeto publicado no
Development Business de 28/05/2008.
1. O Governo do Estado da Bahia obteve um empréstimo do Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), relativo ao custo do Programa de
Restauração e Manutenção de Rodovias - PREMAR, e pretende aplicar parte dos recursos
desse empréstimo em pagamentos elegíveis nos termos do Contrato para Execução de
Pesquisas de Tráfego na malha rodoviária do Estado da Bahia, com duração de 3 (três) anos,
sendo que serão realizadas contagens em Postos Sazonais, em número de 20 (vinte) e Postos
de Cobertura, em número de 240 (duzentos e quarenta).
2. O Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia - DERBA, doravante denominado
"Contratante", solicita propostas fechadas de Concorrentes elegíveis para a execução de
Serviços referidos no Item 1 acima e descritos na Seção VIII.
3. A documentação completa relativa à licitação pode ser inspecionada e adquirida no
Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia, Coordenação Executiva de
Licitações - CEL, situada na Av. Luís Viana Filho, 4ª Avenida, nº 445, Centro Administrativo da
Bahia - CAB, Edifício Sede do DERBA / 1º andar, Salvador / BA - CEP: 41.750-302, telefone:
(55) 71-3115 2253; 3115 2174 fax: (55) 71-3115 2146 de segunda a sexta-feira, das 13:30 às
17:30 horas (horário local de Salvador) por qualquer Concorrente elegível após apresentar pelo
representante da licitante, Credencial e Recibo de Depósito Identificado em nome da empresa
no valor de R$150,00 (cento cinqüenta reais) não-reembolsável realizado no BANCO DO
BRASIL, Conta nº 991.240-1, Agência 3832-6, para crédito do DERBA.
4. As propostas deverão ser entregues no Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da
Bahia, Coordenação Executiva de Licitações - CEL, situada na Av. Luís Viana Filho, 4ª Avenida,
nº 445, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Edifício Sede do DERBA / 1º andar, Salvador /
BA - CEP: 41.750-302 até às 10 h (horário de Salvador) do dia 18 de janeiro de 2012
acompanhadas de uma Garantia de Proposta de R$20.000,00 (vinte mil reais) ou o montante
equivalente em moeda livremente conversível, e serão abertas às 10 horas (hora de Salvador-
Bahia) do dia 18/01/2012 na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de
abertura.

E-mail: cel@derba.ba.gov.br
Web site: www.derba.ba.gov.br

Salvador, 30 de novembro de 2011.
Roberto Barreto Pereira - Presidente da Comissão.

De cinemas a espetáculos musicais.
De teatros a grandes exposições.
Caderno 2: sua agenda cultural.
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Toda quinta no Estadão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
Unidade de Gerenciamento de Projetos

AVISO DE LICITAÇÃO
Concorrência Pública 10/2011 (Shopping Popular)

OBJETO: Exploração mediante concessão patrocinada da construção e gestão do Shopping
Popular, Requalificação e manutenção da Praça Cipriano Barcelos no Município de Pelotas/RS,
em conformidade com a Lei Federal nº 11.079/04 e a Lei Municipal nº 5.115/05.
DATA E HORA DA ABERTURA: 12 de janeiro de 2012 às 10h30min.
LOCAL: Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP), sito à Rua Professor Araújo, 1.653,
Centro, CEP 96020-360, Pelotas/RS.
EDITAL: www.pelotas.com.br (disponível 30 dias antes do recebimento das propostas).
INFORMAÇÕES: ugp@pelotas.com.br ou (53) 3284-4476 (entre 8h00min e 14h00min).

Roberto dos Santos Ramalho - Presidente da Comissão Especial de Licitações

Concorrência Nº. 1320044 010/2011-REFORMA DO 
BLOCO CIRÚRGICO E DAS ENFERMARIAS DO 
HOSPITAL GALBA VELOSO. Esta Ocorrerá no dia 
29/12/2011 às 09:00 h sendo presencial no auditório 
da Administração Central – Alameda Vereador Álvaro 
Celso, 100 – B.Santa Efigênia – Belo Horizonte/MG. 
Edital disponível no site www.compras.mg.gov.br, e 
os anexos deverão ser retirados no endereço supra . 
A  DAE devera ser retirada no site : 
www.fhemig.mg.gov.br. Duvida entrar em contato 
com presidencia.cpl@fhemig.mg.gov.br. BH, 
30/11/2011.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

AVISO DE ESCLARECIMENTO 
QUANTO A LICITAÇÃO

Concorrência Nº. 1320044 011/2011-REFORMA DO 
SND;REVITALIZAÇÃO DAS ENFERMARIAS E 
REFORMA DA FARMACIA DO HOSPITAL REGIONAL 
JOAO PENIDO EM JUIZ DE FORA. Esta Ocorrerá no 
dia 29/12/2011 às 14:00 h sendo presencial no auditório 
da Administração Central – Alameda Vereador Álvaro 
Celso, 100 – B.Santa Efigênia – Belo Horizonte/MG. 
Edital disponível no site www.compras.mg.gov.br, e os 
anexos deverão ser retirados no endereço supra. No 
edital onde consta a data 19/12/2011 leia-se data 
29/12/2011. A DAE devera ser retirada no site: 
www.fhemig.mg.gov.br. Duvida entrar em contato com 
presidencia.cpl@fhemig.mg.gov.br. BH, 30/11/2011.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

AVISO DE ESCLARECIMENTO 
QUANTO A LICITAÇÃO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 dez. 2011, Economia & Negócios, p. B12.




