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Atividade deve
continuar fraca
na China em maio
Indicador preliminar do HSBC em maio ficou em 48,7 pontos na
sétima queda consecutiva; índice abaixo de 50 indica contração
Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

Depois de atingir o mais baixo
nível em três anos em abril, a
atividade industrial chinesa
continuará a perder fôlego em
maio, no que deverá ser o sétimo mês de contração do setor,
segundo indicador preliminar
divulgado ontem pelo HSBC e
pela Markit Economics.
O levantamento foi publicado
um dia depois de o gabinete chinês ter anunciado que o crescimento voltou a estar no centro
das preocupações das autoridades de Pequim, depois de meses
deapertomonetárioparacombatera inflação.“Nós devemos agir
de maneira proativa e adotar políticas e medidas que expandam
a demanda e criem um ambiente
favorável para o estável e relativamente rápido crescimento
econômico”,dissetextodivulga-

dodepoisdeencontrodogabinetecomandadopeloprimeiro-ministro Wen Jiabao na quarta-feira.
Chamado de Índice de ComprasdeGerentes,oindicadorelaborado pelo HSBC ficou em 48,7
em um levantamento preliminar, que terá de ser recalculado
no fim do mês. O patamar é inferior aos 49,3 pontos registrados
em abril e deverá representar o
● Freada

no crédito

682 bilhões

de yuans (ou R$ 224 bilhões)
é para quanto caíram os
financiamentos bancários em
abril, depois de baterem em
1 trilhão de yuans em março.
Crédito é um dos principais
combustíveis dos
investimentos no país

sétimo mês consecutivo abaixo
dos 50 pontos que marcam a linha divisória entre expansão e
contração da atividade industrial.
“Isso demanda flexibilização
mais agressiva da política, na
medida em que a inflação continua a ceder”, escreveu o economista-chefe do HSBC para a
China, Qu Hongbin. “Os responsáveis pela política em Pequim vão aumentar os esforços
de afrouxamento para estabilizar o crescimento, como já foi
indicado em várias medidas para ampliar a liquidez, a construção de casas populares, o investimento em infraestrutura e o
consumo”, ressaltou.
Os indicadores de abril surpreenderam negativamente os
analistas, ao mostrarem uma
desaceleração da economia
mais acentuada que a esperada.
Os dados revelaram perda de

Estímulo. Governo já tem pacotes para estimular a economia
fôlego em uma série de indicadores, incluindo atividade industrial, geração de energia elétrica, empréstimos bancários,
transações imobiliárias e co-

mércio exterior, reforçando,
mais uma vez no mercado, os
temores de um “pouso forçado” da segunda maior economia do mundo.

Pacote. O governo já anunciou
um pacote de subsídios de 26,5
bilhõesdeyuans (R$8,7 bilhões)
para a compra de eletrodomésticos como ar-condicionado, máquinas de lavar roupa, geladeiras
eTV que tenham baixo consumo
de energia. Outros 10 bilhões de
yuans (R$ 3,29 bilhões) serão
usados para promover o uso de
lâmpadas, carros e máquinas eficientesdoponto devistaenergético.
Areunião deanteontemdogabinete também decidiu que o
paísvaiiniciar umasériede “projetos de infraestrutura que são
vitais para o crescimento geral
da economia e que podem facilitar o crescimento”.
Além disso, o cronograma de
várias obras será antecipado.
“Nósdevemosesperarumarecuperação dos empréstimos e
do investimento em infraestruturanospróximosmeses”,escreveu Wang Tao, economista-chefe do UBS para a China.
O volume de novos financiamentos caiu para 682 bilhões de
yuans (R$ 224 bilhões) em abril,
depois de ter atingido 1 trilhão
de yuans (R$ 328,5 bilhões) no
mês anterior. O crédito bancário
é um dos principais combustíveis dos investimentos que dão
fôlego à expansão econômica
chinesa.
A crise global e a desaceleração da China já provocaram queda nos preços de commodities
nos últimos meses. Mas apesar
dos resultados negativos de
abril, as importações de minério
deferro aumentaram 9%– o produto é o principal item da pauta
de exportações do Brasil.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 maio 2012, Economia & Negócios, p. B10.

EUA ainda sentem crise da Europa, diz Obama
NEWTON, IOWA

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse ontem
que o país ainda enfrenta ventos
contráriosprovenientesdaEuropa e exortou o Congresso a aprovaruma série demedidas deestímulo à economia.

Discursando ao visitar uma fábrica de hélices para turbinas
de energia eólica, Obama afirmou que “depois da pior recessão de nossas vidas, vai levar algum tempo para que a economia se recupere totalmente.
Mais tempo do que muitos de
nós gostaríamos. E nós ainda es-

tamos diante de ventos contrários, como a situação na Europa”.
Ainda ontem, o Departamento do Comércio divulgou dados
mostrando a lentidão da recuperação da economia americana.
A demanda por bens de manufatura duráveis no país subiu me-

nos do que o esperado em abril,
uma vez que as empresas retrocederam em seus planos de ampliar o maquinário e as Forças
Armadas encomendaram menos aeronaves, sugerindo que a
atividade industrial está perdendo força no segundo trimestre.
Os novos pedidos de bens du-

ráveis subiram 0,2% no mês passado, ganho mínimo depois de
uma queda revisada de 3,7% em
março.
Economistas estimavam que
as encomendas de bens duráveis, que vão de torradeiras a aeronaves, subiriam 0,5% em abril
após queda reportada anteriormente de 3,9% em março.
Dados do Departamento do
Trabalho, também divulgados
ontem, apontaram uma ligeira

queda nos novos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados
Unidos na semana passada, sugerindo que o mercado de trabalho continua expandindo-se
num ritmo moderado.
Os pedidos iniciais caíram
em 2 mil, para 370 mil, de acordo com dados ajustados sazonalmente. O número da semana
anterior foi revisado para 372
mil ante 370 mil previamente reportado. / DOW JONES NEWSWIRES
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Comunicado
A Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS torna público que requereu à
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, a Licença Ambiental
Prévia, para a atividade do SDGN São João da Boa Vista, nos municípios de Estiva
Gerbi, Mogi Guaçu, Aguaí e São João da Boa Vista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
EXTRATO DE CONTRATO
Edital: 55/12. Processo Administrativo: 1016/2012. Pregão Presencial: 48/12. Objeto: Aquisição de
materiais para execução de ampliação do sistema de abastecimento de água de Pirassununga/SP captação, estações elevatórias e adução condicionantes, no Município de Pirassununga, no âmbito
do programa serviços urbanos de água e esgoto, ação ampliação de sistema de abastecimento de
água. Proponentes: 07. Contrato nº 111/2012. Contratada: TOCOSAN COMÉRCIO DE TUBOS E
CONEXÕES LTDA ME. Valor: R$ 29.223,00 (Vinte e nove mil, duzentos e vinte e três reais). Vigência:
60 (sessenta) dias. Assinatura: 21 de maio de 2012. Contrato nº 114/2012. Contratada: PROHISA
SANEAMENTO E HIDRÁULICA LTDA EPP. Valor: R$ 14.388,00 (Quatorze mil, trezentos e oitenta e
oito reais). Vigência: 60 (sessenta) dias. Assinatura: 22 de maio de 2012. Contrato nº 115/2012.
Contratada: SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA. Valor: R$ 2.527.809,90 (Dois milhões, quinhentos
e vinte e sete mil, oitocentos e nove reais e noventa centavos). Vigência: 60 (sessenta) dias.
Assinatura: 23 de maio de 2012. Contrato nº 113/2012. Contratada: ACB HIDRÁULICA INDUSTRIAL
LTDA. Valor: R$ 18.770,00 (Dezoito mil, setecentos e setenta reais). Vigência: 60 (sessenta) dias.
Assinatura: 23 de maio de 2012. Contrato nº 112/2012. Contratada: TUBOS E CONEXÕES SUNS DO
BRASIL LTDA ME. Valor: R$ 5.849,00 (Cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais). Vigência:
60 (sessenta) dias. Assinatura: 23 de maio de 2012.
Ademir Alves Lindo - Prefeito Municipal.

Toda sexta no Estadão.

