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C o n j u n t u ra
Anbima reduz
projeções para IGP-M
A Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (Anbima)
divulgou projeções para o Índice
Geral de Preços – Mercado (IGP-
M) para junho e julho. As apostas
são menores que as apuradas em
30 de maio. De acordo com o
Comitê de Acompanhamento
Macroeconômico da entidade, o
IGP-M deve ficar em 0,53% em
junho. Para julho, a projeção passou
de 0,35% para 0,31%.
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C o n j u n t u ra
Inflação da baixa
renda avança em maio
A inflação para as famílias de baixa
renda voltou a ganhar força em
maio. O Índice de Preços ao
Consumidor - Classe 1 (IPC-C1)
avançou 0,78% no mês passado, de
0,59% em abril. Em março, o
indicador marcou 0,55%. Com o
resultado, a inflação das famílias
com renda de até 2,5 salários
mínimos acumula alta de 3,07% no
ano. A inflação para as famílias que
ganham de 1 a 33 salários, medida
pelo IPC-BR , subiu 0,52%.
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Brasil evita críticas à China na OMC
Assis Moreira
De Genebra

Fricções com a China são ine-
vitáveis à medida que o comér-
cio bilateral aumenta, avaliou o
Brasil, durante exame da políti-
ca comercial chinesa, ontem, na
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC). O país adotou
tom moderado com seu princi-
pal parceiro comercial, com o
qual fez 40% de seu superávit no
ano passado. Já os EUA e a União
Europeia (UE), com déficit com
os chineses, atacaram forte.

A China foi o destino de 17,3%
das exportações brasileiras e ori-
gem de 14,5% das importações do
país em 2011. O saldo comercial
para o Brasil foi de US$ 12 bilhões,
em boa parte pela alta de preços de
três produtos — minério de ferro,
soja e petróleo —, que, juntos, re-
presentam quase 80% das exporta-
ções brasileiras para o mercado

chinês. Em contrapartida, as im-
portações procedentes da China
são quase inteiramente de produ-
tos industriais —maquinários e
químicos representam 55%.

Para o embaixador brasileiro na
OMC, Roberto Azevedo, o comér-
cio bilateral está caracterizado por
um certo grau de preocupação,
“especialmente entre os setores in-
dustriais, confrontados com o de-
safio de ter de responder à pene-
tração rápida e crescente das ex-
portações chinesas, como têxteis”.

Azevedo acrescentou que, em-
bora haja problemas, os dois go-
vernos têm disposição de encon-
trar soluções e estão reforçando
mecanismos para cooperação e
diálogo, tanto bilateral como
multilateralmente, nos Brics e em
foros como a OMC. “Os dois paí-
ses estão trabalhando ainda mais
juntos para continuar a estimular
o comércio bilateral, e, ao mesmo
tempo, adotando medidas para

diversificá-lo mais”, afirmou.
O diplomata disse que o Brasil

nota “com satisfação” os esforços
da China para ajustar a taxa de
câmbio, levando o yuan a uma co-
tação “mais próxima de um nível
de equilíbrio” e espera que isso se-
ja alcançado plenamente.

A China recebeu 1.720 questões
de 30 países, refletindo a preocu-
pação com a política comercial
chinesa. As perguntas do Brasil
abordam diplomaticamente a in-
quietação sobre transparência,
barreiras etc. Já os EUA reclama-
ram diretamente de crescente in-
tervenção estatal e interferência na
economia chinesa, e de persisten-
tes problemas na China em setores
como serviços, agricultura e pro-
priedade intelectual.

Para Washington, os chineses
estão dando marcha a ré em seus
esforços de liberalização do mer-
cado. Os EUA apontaram subsí-
dios em alta para vários produtos

agrícolas, incluindo o que parece
ser o maior volume de ajuda para
produtores de algodão.

Como era previsível, a UE se jun-
tou às criticas, estimando que a in-
tervenção estatal dá vantagem pa-
ra as empresas locais. Para os euro-
peus, a principal preocupação é
com a falta de transparência chi-
nesa nas políticas comercial e de
investimentos. A China aplica tari-
fa média de 9,5% nas importações,
mas a OMC considera o regime co-
mercial chinês “c o m p l e x o”.

Longe de ficar na defensiva, Yu
Jianhua, vice-ministro de Comér-
cio da China, afirmou que, apesar
do ambiente “econômico e comer-
cial complicado”, o país continua
abrindo sua economia, expandin-
do a demanda doméstica e as im-
portações estão em alta constante.
Segundo ele, o superávit comercial
continua em declínio, tendo caído
de US$ 298 bilhões, em 2008, para
US$ 155 bilhões no ano passado.

C o n j u n t u ra Assunto da reunião, marcada para esta
sexta-feira, será exclusivamente o investimento

Governo estuda novas
medidas e Dilma
chama governadores

ANGELO PETTINATI/O TEMPO/FOLHAPRESS

A presidente Dilma Rousseff, ontem, em Belo Horizonte, disse que ainda há espaço para o aumento do consumo

Ribamar Oliveira e Marcos de
Moura e Silva
De Brasília e Belo Horizonte

O governo deu sinais ontem de
que vai continuar a tomar medi-
das para acelerar o investimento.
Em Belo Horizonte, a presidente
Dilma Rousseff informou que fa-
rá na sexta uma reunião com go-
vernadores. Em Brasília, o secre-
tário do Tesouro Nacional, Arno
Augustin, disse o governo vai
adotar novas medidas anticícli-
cas, além das já anunciadas, para
manter o ritmo de crescimento
da economia. A avaliação do go-
verno, segundo o secretário, é que
a crise europeia não mostra sinais
de solução no curto prazo e que o
Brasil precisa fazer a sua parte. “A
nossa parte é aumentar o investi-
mento público”, anunciou.

Em Belo Horizonte, a presidente
Dilma Rousseff disse que fará na
sexta-feira uma reunião com go-
vernadores exclusivamente para
discutir investimento. Segundo
ela, será um encontro semelhante
ao que fez o então presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em 2009.

Dilma disse que o Brasil terá de
superar as turbulências da crise
econômica externa com base na
força de seu mercado doméstico.
Apesar das preocupações com o
aumento da inadimplência, a pre-
sidente afirmou que ainda há mar-
gem para o aumento de consumo
e do endividamento por parte das
famílias, e por isso defendeu medi-
das de estímulo ao consumo e afir-
mou que os investimentos públi-
cos devem se intensificar no se-
gundo semestre.

“Nós vamos acelerar os investi-
mentos e não haverá contingen-
ciamento das obras do PAC [Pro-
grama de Aceleração do Cresci-
mento]”, assegurou o secretário do
Tesouro, durante audiência na Co-
missão Mista de Orçamento do
Congresso. Além do foco nos in-
vestimentos, Arno citou também,
como parte dessa estratégia, as de-
sonerações tributárias que estão
sendo feitas e a elevação do limite
de endividamento dos Estados,
que foram autorizados pelo gover-
no federal a tomar mais emprésti-
mos para realização de obras.

O secretário do Tesouro rebateu

as informações, divulgadas pela
imprensa, de que os investimentos
estão em queda desde o início do
governo da presidente Dilma
Rousseff, quando se exclui os re-
cursos gastos com o programa Mi-
nha Casa Minha Vida (MCMV) do
cálculo. “Não concordamos com
essa exclusão, pois os gastos desse
programa são fundamentais para
a formação bruta de capital”, disse.
Para ele, os investimentos (incluin-
do o Minha Casa) subiram 29% nos
primeiros quatro meses deste ano
relação a igual período d e 2011.

Na avaliação de Augustin, o
efeito da crise sobre o Brasil, ago-
ra, será menor do que aquele veri-
ficado entre 2008 e 2009. “Olha -
mos com preocupação para a Eu-
ropa, mas olhamos com otimis-
mo para o impacto dessa crise so-
bre a economia brasileira”, disse.

Dilma rebateu os argumentos
de alguns analistas de que como as
famílias já atingiram um grau de
endividamento bem superior ao
de 2009 não teriam muito mais
condições da voltar a puxar a recu-
peração da economia brasileira e
que seria arriscado estimular o

Saúde fará edital de R$ 1,5 bi com exigência de produção local
João Villaverde
De Brasília

O governo vai adquirir até
R$ 1,5 bilhão em equipamentos e
materiais médicos para hospi-
tais. Para participar do edital de
compra que o Ministério da Saú-
de vai lançar nos próximos dias,
contudo, as empresas terão que
produzir no Brasil ou, no máxi-
mo, se comprometer com o go-
verno de que montarão plantas

produtivas em até cinco anos. As
novas regras estavam previstas
no programa Brasil Maior desde
agosto do ano passado, e mesmo
depois de regulamentadas, pelo
decreto 7.713, de abril deste ano,
o Ministério da Saúde ainda não
tinha utilizado este dispositivo.

As compras serão realizadas ob-
servando a margem de preferência
de até 20% para fármacos e medi-
camentos não ativos, 25% para bio-
fármacos e 8% para equipamentos

hospitalares e medicamentos que
sirvam de insumos. A decisão de
acelerar as compras foi tomada na
semana passada, depois que a pre-
sidente Dilma Rousseff cobrou dos
ministérios uma antecipação de
todas as compras governamentais
possíveis, de forma a estimular a
economia, como antecipou ontem
o Va l o r .

Responsável pela estratégia, o
secretário de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos do Ministé-

rio da Saúde, Carlos Gadelha, afir-
mou que as compras de máquinas
e materiais médicos, com atenção
especial a equipamentos de radio-
terapia, devem ocorrer já início do
segundo semestre. “Vamos usar o
poder de compra do Estado em
sua plenitude, no intuito de desen-
volver no Brasil um complexo in-
dustrial da saúde capaz de suprir a
demanda dos hospitais privados e
públicos”, explicou.

O déficit comercial do comple-

xo industrial da saúde (máquinas
e equipamentos médicos e hospi-
talares, medicamentos, fármacos e
biofármacos) saltou de US$ 3 bi-
lhões em 2000 para pouco mais de
US$ 10 bilhões no ano passado.
“Todo o nosso déficit comercial
equivale a exportação do Mato
Grosso, um dos principais polos
exportadores de bens primários,
em alta no mundo”, diz Gadelha.

Hoje, o Ministério da Saúde
conta com 34 parcerias público-

privadas (PPPs) que envolvem a
pesquisa e inovação no setor,
com a participação, do lado pú-
blico, de centros como Fiocruz e
Instituto Butantã. Com a nova re-
gra para participação em editais
de compras do Ministério da
Saúde, os técnicos da Pasta espe-
ram ampliar o envolvimento de
institutos federais de pesquisa,
uma vez que estes “abrirão por-
tas” para a instalação de plantas
de empresas estrangeiras.

consumo num momento em que
cresce a inadimplência. “Não con-
cordo com a história de que não é
preciso estimular o consumo. O es-
tímulo ao consumo é uma caracte-
rística intrínseca do nosso modelo,
que é o modelo de desenvolvimen-
to com inclusão social”, disse ela.

Para Arno, a economia brasilei-
ra demonstrou o seu dinamismo
quando, após ter apresentado

uma forte desaceleração em 2009,
voltou a crescer vigorosamente em
2010. “E aquele crescimento de-
correu de medidas semelhantes às
que estamos adotando agora”, ob-
servou. Augustin lembrou que o
Brasil é um dos poucos países do
mundo em que a demanda e o em-
prego estão crescendo.

Mesmo com todas essas medi-
das anticíclicas, Arno Augustin

disse que a meta “c h e i a” de superá-
vit primário deste ano de R$ 139,8
bilhões, equivalente a 3,1% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), será
cumprida. A meta “c h e i a” é aquela
sem desconto dos investimentos
do PAC. “Temos tranquilidade so-
bre isso. Mesmo com as medidas
anticíclicas que o governo já ado-
tou e vai adotar não temos dúvida
de que a meta será cumprida”.

Famílias se mantêm
otimistas, avalia Ipea
Thiago Resende
De Brasília

O otimismo das famílias brasi-
leiras permaneceu estável, segun-
do levantamento do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). O Índice de Expectativas
das Famílias (IEF) ficou em 67 pon-
tos na comparação entre abril e
maio, segundo pesquisa divulgada
nesta terça-feira. Em relação a
maio de 2011, houve aumento de
otimismo. À época, o índice regis-
trado foi de 62,9 pontos.

O indicador varia de zero a cem
pontos. Valores entre 60 e 80 pon-
tos representam otimismo. Acima
disso apontam grande otimismo e
abaixo de 60 pontos, a pesquisa in-
dica moderação, pessimismo ou
grande pessimismo.

No que diz respeito ao endivida-
mento da população, houve piora

entre os dois meses. Mais famílias
afirmaram ter dívidas. Em abril,
54,6% diziam não ter dívidas. Ago-
ra, em maio, foram 53,5%. Também
houve piora na expectativa das fa-
mílias sobre a situação econômica
brasileira. O componente que me-
de o otimismo em relação à econo-
mia do país nos próximos 12 me-
ses caiu de 68,3% em abril para
66,8% em maio.

Para apurar o IEF, o Ipea leva em
consideração a expectativa da po-
pulação sobre a situação econômi-
ca nacional, condição financeira
da família, decisões de consumo,
endividamento e mercado de tra-
balho. Entre abril e maio, o compo-
nente que mede a expectativa de
consumo de bens duráveis avan-
çou 0,3 ponto, segundo a pesquisa.
Com isso, 60,6% das famílias infor-
maram que “agora é um bom mo-
mento para adquiri-los”.
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ATADEREUNIÃODOCONSELHODEADMINISTRAÇÃOREALIZADAEM09DEMAIODE2012
1. Data, Hora e Local: Realizada em 09 de maio de 2012, às 14h00, na Rua Lourenço Marques, 158,
13º andar - parte, Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04547-100. 2. Convocação e Presença: Convocação
realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, estando presentes os Srs. Francisco Jose Morandi
López, Saulo dos Passos Ramos, Antonio Carlos de Oliveira, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e
Francisco Luiz Scagliusi. Presentes, ainda, os seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia:
Luis Eduardo Frisoni Junior, Roberto Lamb e Kurt Janos Toth, e os representantes da empresa de Auditoria
Independente KPMG Auditores Independentes, os Srs. José Luiz Ribeiro de Carvalho e Daniel Fukumori.
3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e secretariados
pela Srta. Karina Oliveira Maffei. 4. Ordem do Dia: 1) Relatório de Informações Trimestrais referente
ao 1º Trimestre de 2012; e 2) Panorama dos negócios da Companhia. 5. Deliberações: Abertos os
trabalhos, verificado o quorum de presença e validamente instalada a presente reunião, os membros do
Conselho de Administração: 5.1. Tomaram conhecimento das informações constantes do Relatório de
Informações Trimestrais da Companhia referentes ao 1º Trimestre do exercício social de 2012, as quais
foram seguidas de esclarecimentos prestados pelo Sr. Airton Ribeiro de Matos, profissional indicado
pela Companhia. 5.2. Tomaram conhecimento do panorama dos negócios da Companhia, tendo sido
destacados os seguintes temas: financeiro e jurídico. 6. Encerramento: Não havendo nada mais a ser
tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário,
a qual foi por todos lida, achada conforme e assinada. São Paulo, 09 de maio de 2012. Assinaturas:
Mesa: Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira - Presidente; Karina Oliveira Maffei - Secretária. Conselheiros
de Administração: Francisco Jose Morandi López, Saulo dos Passos Ramos, Antonio Carlos de Oliveira,
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira e Francisco Luiz Scagliusi. São Paulo, 09 de maio de 2012.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Karina Oliveira Maffei - Secretária.
JUCESPnº213.611/12-0em21/05/2012.Gisela SimiemaCeschin - SecretáriaGeral.

Osasco,13 de junho de 2012.

Prezado Cotista,

A BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de
Administradora do CHEMICAL V - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA, CNPJ nº 11.809.198/0001-75
(“Fundo”), vem convidar V.Sa.(s) para se reunir(em) em Assembleia Geral de
Cotistas, em 22 de junho de 2012, às 14h, na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco,
SP, 1º andar do Prédio Amarelo, Auditório da Inspetoria, a fim de deliberar sobre
as Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores
Independentes, relativos ao exercício social findo em 28 de fevereiro de 2012.

Não havendo o comparecimento de Cotistas para a realização da Assembleia Geral
em 1ª (primeira) convocação, será realizada com qualquer número de Cotistas no
dia 29 de junho de 2012, no mesmo horário e local, valendo esta correspondência
também como 2ª (segunda) convocação.

Os documentos pertinentes à Assembleia encontram-se à disposição do Cotista
na sede da Administradora.

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da Administradora.

Atenciosamente,

BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A3.




