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Campanha

M ichael Douglas,
vencedor do Os-
car de melhor
ator em 1987 com

o personagem Gordon Gekko
no filme Wall Street - Poder e
Cobiça atendeu a um pedido

do FBI para gravar um anúncio
contra fraudes financeiras.

O ator, que retornou ao perso-
nagem em 2010 com o filme Wall
Street - O dinheiro nunca dorme,
viveu nas telas um especulador
que abusava de informações pri-

vilegiadas para lucrar com opera-
ções no mercado financeiro e
acaba indo parar na cadeia.

O personagem ficou conheci-
do pela frase “Greed is good” (A
ganância é boa, em tradução li-
vre) e tornou-se símbolo da bus-
ca pelo poder e pela ambição em
Wall Street, a qualquer custo.

“No filme Wall Street interpre-
tei Gordon Gekko, que lucrou en-
quanto os investidores inocen-
tes perderam as suas poupan-
ças”, diz o ator de 67 anos na gra-
vação de um vídeo de 60 segun-
dos divulgado ontem.

“O filme era ficção, mas o pro-
blema é real”, acrescenta Dou-
glas. “Nossa economia é cada
vez mais dependente do sucesso
e da integridade dos mercados
financeiros. Se um negócio pare-
ce bom demais para ser verdade,
provavelmente é.”

Para o responsável do FBI pela
investigação de crimes financei-
ros, David Chaves, a campanha
vai contribuir para evitar que tra-
ders ambiciosos como o persona-
gem do filme se aproveitem de
informações privilegiadas para
ganhar dinheiro na bolsa.

Blog. Na China, 70 políticos
têm fortuna de US$ 90 bilhões

www.estadao.com.br/e/china

Modelo chinês é insustentável, diz Banco Mundial
Relatório do Banco Mundial e governo chinês mostra que o atual modelo de crescimento do país pode levar a uma crise econômica
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CORRESPONDENTE / PEQUIM

O modelo de crescimento ado-
tado pela China nas últimas
três décadas se tornou insus-
tentável e precisa ser repagina-
do com reformas radicais, que
completem a transição do
país para uma economia de
mercado e permitam sua che-
gada ao estágio de alta renda
per capita até 2030, quando já
deverá ser a maior economia
do mundo. A necessidade de
mudança é “urgente” e seu
adiamento pode levar a uma
crise econômica no futuro.

As recomendações estão em
um estudo elaborado em conjun-
to pelo Banco Mundial e o Centro
de Pesquisa em Desenvolvimen-
to do Conselho de Estado da Chi-
na, o gabinete comandado pelo
primeiro-ministro Wen Jiabao.

Intitulado “China 2030: Cons-
truindo uma Sociedade de Alta
Renda Moderna, Harmoniosa e
Criativa”, o documento defende
mudanças na gestão de empre-
sas estatais, no mercado de traba-
lho, no setor financeiro, na ges-
tão da terra, na área fiscal e na
seguridade social.

A agenda é ambiciosa e o pró-
prio estudo se encarrega de res-
saltar que ela deverá encontrar
oposição de forças dentro da so-
ciedade chinesa. Mas o fato de
sua elaboração ter contado com
o aval de setores do governo indi-
ca que há disposição política pa-
ra enfrentar a tarefa.

O estudo foi apresentado on-
tem em Pequim em um seminá-
rio que teve a presença de autori-
dades chinesas e do presidente
do Banco Mundial, Robert Zoel-
lick. No discurso de abertura do
encontro, Zoellick lembrou que
a ideia de realizar o estudo sur-
giu durante um encontro que te-
ve há um ano e meio com Li Ke-
qiang, o vice-primeiro-ministro
chinês que deverá assumir o lu-
gar de Wen Jiabao em março de
2013. Além do seu aval, a propos-
ta obteve sinal verde do presiden-
te Hu Jintao e de seu provável
sucesso, Xi Jinping.

“Os líderes chineses reconhe-
cem que o modelo de crescimen-
to do país, que foi tão bem sucedi-
do nos últimos 30 anos, vai preci-
sar mudar para acomodar novos
desafios”, afirmou Zoellick.

Segundo ele, a trajetória de de-
senvolvimento da China alcan-

çou um “ponto crítico” no qual a
realização de reformas será es-
sencial para que o país dê o salto
do patamar de renda média para
o de renda elevada. Para isso, é
necessário reduzir a presença do
Estado na economia e aumentar

a competição em todos os seto-
res, incluindo os definidos como
“estratégicos” e hoje reservados
às gigantescas empresas estatais
– que são poderosas e deverão
ser uma das principais trinchei-
ras de resistência às mudanças.

Além da oposição, a reforma
das estatais deverá envolver cus-
tos elevados. O estudo lembra
que a reestruturação do setor
realizada nos anos 90 deman-
dou 2 trilhões de yuans, o equiva-
lente a mais de 20% do PIB do

país naquela época.
O sistema financeiro domina-

do pelos grandes bancos estatais
deve ser protegido da excessiva
intervenção governamental, es-
tar preparado para a gradual libe-
ralização dos juros e a concorrên-
cia internacional e alocar crédito
de maneira mais eficiente – hoje,
a maior parte dos financiamen-
tos é concedida a empresas esta-
tais, em decisões que não consi-
deram o risco e o retorno sobre o
capital. Sem reformas, o sistema
financeiro estará sujeito a “ris-
cos sistêmicos”, diz o estudo.

O estudo defende ainda uma
mudança no registro de residên-
cia que dificulta a livre movimen-
tação de trabalhadores na Chi-
na. Chamado de hukou, esse sis-
tema diferencia moradores do
campo e da cidade e vincula o
recebimento de serviços sociais
ao local de origem de cada chi-
nês.

estadão.com.br

CRIMES FINANCEIROS
NA MIRA DE DOUGLAS
A convite do FBI, ator revive Gordon Gekko

Nova ordem. Robert Zoellick, presidente do Banco Mundial, deu aval a estudo há um ano e meio

Oscar. Michael Douglas interpretou o vilão em dois filmes

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM CAGECE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20120011

OBJETO: Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de ferramentas para 

manutenção de ligações, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através 

do Nº 0033/2012, até o dia 12.MAR.2012 às 14h 30min (horário de Brasília). OBTENÇÃO 

DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria 

Geral do Estado, em Fortaleza, 23 de Fevereiro de 2012. NELSON ANTÔNIO GRANGEIRO 

GONÇALVES - PREGOEIRO

                                                   AVISO DE LICITAÇÃO
Processo: 4105-052/2012.

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º AMGESP-10.029/2012.

Tipo: menor preço por item.

Objeto: RP para eventual aquisição de material escolar, destinado a Toda

Administração Pública.

Data de realização: 13 de março de 2012 às 09:00h.

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, 27 de fevereiro de 2012.

Israel Lucas Souza Guerreiro de Jesus
 Diretor Técnico de Logística.

AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO
DA GESTÃO DE PROCESSOS

A M G E S P

Toda segunda 
no Estadão.

Bem-vindo ao comportamento digital.
Tendências em tecnologia e últimos lançamentos.

Objeto: Pregão Eletrônico nº 02-2012-02-08 Aquisição de envelope fatura de 
cartões janelado BB, para atender às necessidades da Cobra Tecnologia S.A. 
Situada na Estrada dos Bandeirantes, 7966 – CEP:22783-110 Rio de Janeiro. 
Realização do certame dia 13/03/2012 às 10:30h. Edital completo em 29/02/2012 
que deve ser retirado através do site www.licitacoes-e.com.br; www.cobra.com.br 
ou pelo e-mail dcob@cobra.com.br.

Rio de Janeiro, 24 de Fevereiro de 2012
André Luiz Cruz

Presidente da COLIC

AVISO DE LICITAÇÃO

COBRA TECNOLOGIA S.A.

COMUNICADO
A Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas comunica aos
interessados que realiza Consulta Pública, pelo prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data desta
publicação, para apresentação de eventuais questionamentos e/ou solicitações de
esclarecimentos relativos à contratação dos seguintes serviços de: (i) avaliação econômico-
financeira dos usos possíveis para o terreno situado no Parque Novo Mundo, de propriedade da
Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, e (ii)  assessoria na
seleção de empresa para a concretização de uma da(s) alternativa(s) selecionada(s) para o
melhor aproveitamento econômico do Terreno. O edital objeto desta Consulta Pública está
disponibilizado para consulta aos interessados no endereço www.tvcultura.com.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20120030 

OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Reagentes para dosagens 

de bioquímicas e proteínas especificas, com instalação de equipamento em regime de 

comodato, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS 

PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, até o dia 12/03/2012 às 

14:30 h (horário de Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou 

no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 23 de Fevereiro 

de 2012. ALEXANDRE SALES ARCANJO - PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Secretaria de Administração

Prorrogação de licitação com alteração de edital: Pregão Presencial 017/2012. Ob-

jeto: Ata de registro de preços para fornecimento de materiais para sinalização sema-

fórica. Informamos que a Licitação em referência, que aconteceria em 28/02/2012 às 

08h30 foi Prorrogada para: 12/03/2012 às 08h30.

Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 02, das 08h15 às 17h00. 

Sérgio Rodolfo de Salles - Diretor do DRM. 

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20120041

OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos, visando 

atender a necessidade de abastecimento das Unidades da Secretaria da Saúde, conforme 

especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: 

No endereço www.comprasnet.gov.br, até o dia 12/03/2012 às 14:30h (horário de 

Brasília). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.

ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 23 de Fevereiro de 2012. JOSÉ 

CÉLIO BASTOS DE LIMA - PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
EDITAL

Edital: 24/12. Processo Administrativo: 506/2012. Pregão Presencial: 21/12. Objeto: Aquisição
de equipamentos odontológicos. O Edital será fornecido aos interessados na Seção de Licitação, na
Rua Galício Del Nero, 51, Centro, a partir do dia 28 de fevereiro de 2012 até o dia 09 de março de
2012, mediante o recolhimento da taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na Seção de
Tributação, sendo que aqueles que desejarem apenas consultar o seu conteúdo também poderão
dirigir-se à Seção de Licitação. Os envelopes deverão ser protocolados até as 09 horas do dia 12 de
março de 2012, na Seção de Comunicações, no endereço acima. Pirassununga, 27 de fevereiro de
2012. Angelita Franco de Sousa - Resp. P/ Chefe da Seção de Licitação.

Serviço Municipal de Águas e Esgotos
Mogi das Cruzes - SP

AVISO DE LICITAÇÃO
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE, por intermédio de seu Pregoeiro, nomeada nos autos nº
206.918/11 e apenso, pelo Senhor Diretor Geral, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, observada a
necessária qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade "PREGÃO":

EDITAL Nº 029/11 PROCESSO Nº 206.918/11 e apenso

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SEGURANÇA (EPI).

Os envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "HABILITAÇÃO" serão recebidos e abertos pelo Pregoeiro, no Departamento de
Gestão de Bens e Serviços, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar, (Edifício - Sede da Prefeitura Municipal), às
9 horas do dia 12 de março de 2012. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no site da Prefeitura
(www.pmmc.com.br - link: Licitações SEMAE). Nos termos do art. 40, IV da Lei Federal nº 8.666/93, o edital poderá ser exam-
inado e, querendo, adquirir no endereço acima, o qual deverá trazer CD-R para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 27 de fevereiro de 2012.
PIERRE JOSÉ DOS SANTOS MASSEI

- Pregoeiro -
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2012, En & Negócios, p. B10.




