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PARIS

François Hollande, novo presi-
dente da França, seu primeiro-
ministro, Jean-Marc Ayrault, e
seus 34 ministros terão os salá-
rios reduzidos em 30%.

A medida, a primeira do novo
governo, foi anunciada ontem
pelo premiê, cumprindo uma
promessa de campanha. Com is-
so, Hollande receberá menos
que a chanceler da Alemanha,
Angela Merkel, por exemplo.
Ela, por sua vez, recebia menos

que o ex-presidente francês, Ni-
colas Sarkozy.

A medida representa uma
economia pequena para os co-
fres públicos, mas o símbolo é
forte: em tempos de crise, o go-
verno que assumiu pregando o
crescimento também quer res-
ponsabilidade fiscal.

Os novos salários do Executi-
vo foram anunciados ontem, ao
término da primeira reunião do
Conselho de Ministros, evento
que reuniu Hollande, Ayrault e
todos os ministros. A partir de
agora, o presidente e o primeiro-
ministro receberão mensal-
mente € 14,9 mil (ou R$ 38 mil),
em lugar de € 21,3 mil.

Já os ministros receberão €
9,9 mil (R$ 25,2 mil), antes o
salário era de € 14,2 mil. O valor
da economia para os cofres pú-

blicos não foi divulgado, mas in-
clui a redução de outras vanta-
gens que se somavam aos salá-
rios.

Segundo a porta-voz do go-
verno, Najat Vallaud-Belka-
cem, a redução será transforma-
da em lei com caráter retroati-
vo, para que possa valer a partir
de 15 de maio, data da posse de
François Hollande. O objetivo
da medida, informou o texto, é
de “demonstrar o exemplo” de
um Estado responsável, e não
ostentatório.

Rigor interno. Outra medida
adotada nesse sentido foi o no-
vo código de ética às autorida-
des do governo. Para que um
presente possa ser aceito, seu
valor máximo não poderá exce-
der € 150. Os ministros ficam
proibidos de aceitar convites
privados e de participar de con-
fraternizações que possam ge-
rar conflito de interesses.

Todos também devem priori-
zar o uso de trens em seus deslo-
camentos, em lugar de aviões, e
orientar seus motoristas a res-
peitarem sinais de trânsito e li-
mites de velocidade, mesmo
quando acompanhados de bate-
dores.

De acordo com a nota oficial
do Palácio do Eliseu a respeito
do tema, as medidas são “al-
guns princípios simples que de-
vem guiar o comportamento”,
de forma a “prevenir suspeitas
de interesses privados”.

As orientações também ser-
vem como um recado à gestão
de Nicolas Sarkozy, que se tor-
nou conhecida pelos excessos
de gastos e de luxo no momen-
to em que a Europa atravessa
uma crise econômica sem pre-
cedentes. / A.N.

Presidente francês e
seu gabinete cortam
salário em 30%

Espanha e Itália
entram na onda de
saques bancários
Rumor de que bancos estariam fragilizados pelo aumento da evasão
de dinheiro obriga governos a vir a público garantir normalidade
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A crise de confiança pela qual
passa o sistema financeiro da
Grécia está contagiando dois
outros países da zona do euro:
a Espanha e a Itália. Ontem,
ações de bancos de ambos os
países despencaram nas bol-
sas de valores de Madri e Mi-
lão, pressionadas por rumo-
res sobre um aumento do volu-
me de saques bem superior ao
de depósitos ao longo da últi-
ma semana.

O fenômeno vem se produzin-
do nas instituições gregas, que
entre segunda-feira e quarta-fei-
ra perderam € 1,2 bilhão em capi-
tal. O temor é de que uma corri-
da aos bancos amplifique a crise
e precipite a possível saída de
um país da zona do euro.

Esse receio foi amplificado on-
tem por uma reportagem do jor-
nal espanhol El Mundo a respeito
da situação do Bankia, institui-
ção financeira nacionalizada há
dez dias. Segundo a publicação,
os saques e transferências feitos
por clientes teriam aberto um bu-
raco de € 1 bilhão em uma sema-
na. Pressionada, a direção do
banco, o quarto maior do país,
teve de vir a público desmentir
que esteja insolvente.

De acordo com nota oficial,
“as operações do Bankia trans-
correm dentro dos parâmetros
habituais na rede de agências”.

“A evolução dos depósitos na pri-
meira quinzena de maio tem um
caráter estacionário. Os indica-
dores de evolução do balanço evi-
denciam, além disso, que o saldo
de depósitos não registrará mu-
danças substanciais nos próxi-
mos dias”, completa o texto, que
define a instituição como “enti-
dade solvente funcionando com
absoluta normalidade”.

À agência EFE, o novo presi-
dente do Bankia, José Ignacio
Goirigolzarri, disse que “os clien-
tes podem ficar absolutamente
tranquilos sobre a segurança dos
depósitos que foram confiados à
entidade”. O executivo definiu o
momento como “muito convul-
sivo”, mas reiterou que as ativi-
dades são “normais”.

Diante do risco de pânico dos
clientes, o secretário de Estado
da Economia, Fernando Jime-
nez Latorre, também veio a pú-
blico e reafirmou que não havia

fuga de recursos. “Não é verdade
que haja neste momento uma saí-
da de depósitos dos cofres do
Bankia”, garantiu Latorre.

Desconfiança. Nos mercados
financeiros, entretanto, a des-
confiança persistiu. Logo no iní-
cio dos pregões, as bolsas de valo-
res da Europa despencaram, pu-
xadas pelos títulos bancários. Às
11h53, as ações do Bankia regis-
travam uma perda de 29,52%, a €
1,17, mas se recuperaram, fechan-
do em baixa de 14,08% após os
desmentidos. No intervalo de
dez dias, a queda chega a 52,43%.

De acordo com o jornal El
País, a direção do banco com-
prou entre 7 e 10 de maio 15,5
milhões de ações, por um total
de € 33,2 milhões, para reduzir
as perdas na bolsa. Ao longo do
pregão, outras instituições espa-
nholas também sofreram que-
das: Popular (4,61%), Bankinter
(4,43%), Caixabank (3%), BBVA
(2,79%), Sabadell (2,58%) e San-
tander (1,66%).

Outro mau sinal aos mercados
foi a informação de que o Banco
Central Europeu (BCE) prepara-
ria um programa de recapitaliza-
ção em massa das instituições es-
panholas. As estimativas do pa-
cote giram em torno de € 100 bi-
lhões. Questionado, o premiê
Mariano Rajoy limitou-se a reco-
nhecer o momento delicado pe-
lo qual passam as instituições do
país. “Nosso setor financeiro en-

frenta grandes dificuldades para
pagar suas dívidas.”

O cenário adverso repercutiu
ontem mesmo. A agência de ra-
ting Moody’s anunciou o rebaixa-
mento de um a três níveis das
notas de 16 instituições do país,
entre outros motivos pelo “aces-
so restrito aos financiamentos”.
Santander perdeu dois níveis e o
BBVA perdeu três níveis, ambos
sendo classificados como A3.
Em meio a tantas más notícias,
os títulos da dívida soberana da
Espanha foram negociados com

yields (retornos) em alta.
Na Itália a situação não foi mui-

to melhor ao longo do dia. As
transações envolvendo ações
dos três maiores bancos do país,
Intensa Sanpaolo, UniCredit e
Banca Monte dei Paschi di Siena,
chegaram a ser suspensas por-
que as quedas atingiam a 2,06%,
5,67% e 6,93%, respectivamente.

Às pressas, a Associação dos
Bancos Italianos (ABI) publicou
uma nota afirmando que as insti-
tuições do país estão pouco ex-
postas à crise da Grécia e que,

portanto, não sofreriam danos
maiores caso haja uma baixa na
zona do euro.

“A Grécia é um problema mui-
to sério, ela deve permanecer na
zona do euro e nós todos deve-
mos estar de acordo sobre isso”,
disse à rádio RAI 1 Giuseppe Mus-
sari, presidente da ABI. “Dito is-
so, é preciso lembrar que os ban-
cos italianos estão muito pouco
expostos à Grécia e que nós não
tememos os efeitos que sua saí-
da do euro poderia ter sobre o
sistema financeiro italiano.”

Reflexo. Ações do Unicredit, um dos três maiores bancos da Itália, caíram ontem 5,67%

Exemplo. Hollande e equipe em foto oficial no dia da posse

Medida era promessa de
campanha de Hollande,
que também anunciou
outras medidas para
‘guiar comportamentos’
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● Pânico

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas 
Gerais torna pública a Homologação dos 
seguintes certames: Concorrência Nº. 1320044 
007/2012- REFORMA DO BLOCO CIRÚRGICO 
E DAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL GALBA 
VELOSO – HGV – Valor Homologado: R$ 
1.238.997,78 (Hum milhão, duzentos e trinta e 
oito mil, novecentos e noventa e sete reais e 
setenta e oito centavos) – Licitante Vencedor: 
ALPA CONTRUTORA LTDA – CNPJ: 
06.014.478/0001-57. Tomada de Preços Nº 
1320044 006/2012 - Valor Homologado: R$ 
602.866,57 (Seiscentos e dois mil, oitocentos e 
sessenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos) 
– Licitante Vencedor: CONSTRUTORA GOMES 
PIMENTEL LTDA – CNPJ: 41.699.364/0001-99. O 
processo encontra-se com vistas aos interessados. 
Serviço de Compras - ADC - BHTE – 17/05/2012.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

€ 1,2 bilhão
foi o total de saques feito nas
instituições gregas entre
segunda-feira e quarta-feira

€ 1 bilhão
teria sido tirado do espanhol Ban-
kia em uma semana; a informa-
ção foi desmentida pelo banco

JBS S.A. Vigor Alimentos S.A.
CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60 CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97

NIRE: 35.300.330.587 NIRE: 35.300.391.047
Companhia Aberta Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
A JBS S.A. (“JBS”) e a Vigor Alimentos S.A. (“Vigor”), nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e da Instrução CVM nº 358, 
de 3 de janeiro de 2002, conforme alteradas, vêm informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, no âmbito da Oferta Pública Voluntária de Aquisição 
de Ações Ordinárias de Emissão da JBS Mediante Permuta por Ações Ordinárias de Emissão da Vigor (“Oferta”) formulada pela JBS, o que segue:
(i) a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em reunião do seu colegiado realizada em 2 de maio de 2012, aprovou os pedidos de dispensa 

aplicáveis à Oferta;
(ii) em 9 de maio de 2012, a Vigor firmou com a BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) o seu contrato 

de adesão ao segmento especial de listagem Novo Mercado e a BM&FBOVESPA autorizou, na mesma data, a realização do leilão da Oferta; e
(iii) a CVM, em 15 de maio de 2012, conforme Fato Relevante divulgado pela JBS em 16 de maio de 2012, concedeu o registro da Oferta.
Diante disso, nesta data, foi publicado o instrumento da Oferta, na forma de edital (“Edital”), que contém todos os termos e condições da Oferta, 
bem como demais informações pertinentes e procedimentos necessários para que os acionistas de JBS elegíveis a participar da Oferta, na forma do 
Edital, possam fazê-lo dentro do prazo do período de habilitação, que começou nesta data e encerrar-se-á às 18:00 hrs. (horário de Brasília) do dia 
15 de junho de 2012.
Nos termos do Edital, o acionista de JBS elegível a participar da Oferta será aquele que efetivamente detiver a titularidade das ações de emissão 
da JBS, tanto no escriturador das ações, quanto na Central Depositária da BM&FBOVESPA, até 23 horas e 59 minutos do dia 28 de maio de 2012. 
Nesse sentido, será essa a data em que será estabelecida a quantidade máxima de ações que cada acionista da JBS poderá habilitar para participação 
na Oferta, conforme previsto no Edital, independentemente da sua data de habilitação.
Ainda, conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 3 de maio de 2012, a JBS e a Vigor informam que a JBS obteve a concordância dos titulares 
de determinadas Notas de emissão da JBS, da JBS USA, LLC, da JBS USA Finance, Inc. e da JBS Finance Ltd. para alteração de determinadas 
disposições de tais Notas, conforme identificadas nos termos da Cláusula 4.1 do Edital, e que compreendiam uma condição precedente à conclusão 
da Oferta.
O Edital foi publicado nas edições impressas dos jornais “O Estado de São Paulo” e “Diário Oficial do Estado de São Paulo” desta data e também 
está disponível nos websites da JBS (www.jbs.com.br/ri), da Vigor (www.vigor.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA 
(www.bmfbovespa.com.br).
A JBS e a Vigor recomendam a leitura do Edital e do Formulário de Referência da Vigor para a análise da Oferta.

São Paulo, 18 de maio de 2012

Jeremiah O’Callaghan Gilberto Meirelles Xandó Baptista
Diretor de Relações com Investidores da JBS Diretor de Relações com Investidores da Vigor

A  Administração Central da FHEMIG torna 
público que realizará Concorrência:- REFORMA 
DO AMBULATÓRIO DE PNEUMOLOGIA, 
LABORATÓRIO, ENDOSCOPIA E BLOCO 
CIRÚRGICO AMBULATORIAL, FARMÁCIA ALA 
I, ALA F, VESTIÁRIOS, CTI 40 LEITOS, ALA A, 
ALA G, ALA C, AMBULATÓRIO DA POLICLÍNI-
CA E SUBESTAÇÃO DO HOSPITAL JÚLIA 
KUBISTCHEK – HJK – Processo nº 1320044 
15/2012; dia 22 de Junho às 09:00 h; Local de 
Realização das Tomadas de Preços: Auditório da 
Administração Central, Alameda Álvaro Celso, 
100, Santa Efigênia. Informações no tel. 
31-3239-9600.   Edital: www.fhemig.mg.gov.br.
BH, 17/05/2012.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 maio 2012, Economia & Negôcios, p. B10.




