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França busca alternativa
para reduzir riscos
Com o veto alemão ao eurobônus, o ministro da Economia propôs criação
de ‘eurobills’ emitidos por uma agência de dívidas da zona euro a ser criada

ODD ANDERSEN/AFP

Saída. França deve aumentar pressão sobre Angela Merkel

Ministério das 
Cidades

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO – DENATRAN, órgão máximo 
executivo de trânsito da União, responsável por organizar e manter o Registro 
Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, nos termos do inciso IX, do 
artigo 19, da Lei nº 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro 
– CTB, torna público que a partir de 1º de abril de 2013, segunda-feira, o 
código RENAVAM será acrescido de dois dígitos, passando a utilizar 11 (onze) 
caracteres numéricos para sua identificação. A fase de testes será iniciada no
dia 1º de fevereiro de 2013.

Brasília-DF, 31 de outubro de 2012
JÚLIO FERRAZ ARCOVERDE

Diretor

COMUNICADO PÚBLICO Nº 1/2012/DENATRAN

DENATRAN

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Em uma nova tentativa de dis-
solver o risco que pesa sobre
as dívidas dos países da zona
do euro, o governo da França
propôs ontem, em Berlim, a
criação de um novo mecanis-
mo de mutualização do passi-
vo público (divisão dos ris-
cos), os “eurobills”. A propos-
ta leva em conta os sucessivos
vetos impostos pela chanceler
da Alemanha, Angela Merkel,
aos eurobônus, os títulos de
longa duração. Pelo projeto, a
mutualização seria apenas
parcial, relativa a dívidas de
curtíssimo prazo e controlada
por uma agência europeia a
ser criada.

A proposta não foi apresenta-
da com o nome de eurobills, mas

foi defendida pelo ministro da
Economia da França, Pierre Mos-
covici, durante reunião com mi-
nistro de Finanças da Alemanha,
Wolfgang Schaueble. Em parale-
lo, Merkel recebeu os chefes do
Fundo Monetário Internacional
(FMI), da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), da Orga-
nização Mundial do Comércio
(OMC), da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) e do

Banco Mundial, as maiores agên-
cias internacionais de econo-
mia, que já haviam se reunido
com o presidente da França,
François Hollande, na segunda-
feira, em Paris.

O objetivo da França é ampliar
o escudo de defesa da zona do
euro contra a instabilidade pro-
vocada pela crise das dívidas so-
beranas.

Moscovici descartou a adoção
de eurobônus neste momento,
diante dos vetos de Angela Mer-
kel, mas insinuou que o assunto
poderá ser retomado após as elei-
ções parlamentares alemãs de
2013. “Nós não falamos mais em
eurobônus. Estou consciente de
que na Alemanha se trata de um
limite que não pode ser ultrapas-
sado por alguns, entre eles o go-
verno atual.”

Por ora, disse Moscovici, é pre-

ciso pensar em mutualizar as dí-
vidas de curtíssimo prazo, com
um ano ou menos de maturida-
de. “Nós devemos abordar uni-
dos o problema da dívida, que de-
ve ser sustentada pelos 17 países-
membros da zona do euro para
mutualizar certos instrumentos
de financiamento de curto prazo
dos Estados, para construir a pri-
meira etapa para uma certa for-
ma de mutualização da dívida.”

Inspiração. A proposta é defen-
dida pelo Ministério da Econo-
mia da França e tem como um de
seus inspiradores o economista
francês Thomas Philippon, con-
selheiro econômico de Moscovi-
ci. Philippon defende a criação
de uma agência específica para
emitir e administrar a dívida de
curto prazo da zona do euro, um
projeto denominado pela im-
prensa da Europa de “eurobills”.
Elementos dessa proposta já fo-
ram recusados em junho por
Merkel, durante a cúpula de che-
fes de Estado e de governo da
União Europeia, em Bruxelas. À
época, o projeto estava no rol
dos considerados “economica-
mente contraprodutivos” pela
chanceler.

Ainda assim, o governo de Hol-
lande parece disposto a aumen-
tar a pressão sobre a Alemanha
para acelerar a estabilização da

zona do euro com medidas até
aqui bloqueadas por Berlim. Em
queda acentuada de popularida-
de, o presidente francês tem da-
do mostras de estar disposto a
entrar em choque com Merkel
sobre questões econômicas para
demonstrar pulso firme.

Em resposta a Moscovici,

Schaueble revelou que Alema-
nha e França trabalham para
apresentar na cúpula de novem-
bro da UE “uma solução ampla e
completa” para a crise da dívida
da Grécia. “Nós, Alemanha e
França, faremos o que for neces-
sário para estabilizar a confiança
na moeda comum.”

AVISO DE CONVOCAÇÃO AUDIENCIA PÚBLICA 
O SECRETÁRIO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ , com amparo no artigo 
39 da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, convoca os interessados em 
participarem da LICITAÇÃO DO TIPO TÉCNICA E PREÇO - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA, 
NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA A MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO ESTRUTURAL E RODOVIÁRIA DO SISTEMA VIÁRIO DE INTERSEÇÃO 
E ACESSOS DE VIAS URBANAS À CE-040, INCLUINDO A PONTE ESTAIADA SOBRE 
O RIO COCÓ, BEM COMO OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO MIRANTE, A SEREM PRECEDIDOS DAS 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E MIRANTE para 
comparecerem a AUDIÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADA NO DIA 16 DE NOVEMBRO 
DE 2012, à partir das 09:00h, no Auditório da SEINFRA, localizado no Ed. Sede da 
SEINFRA/SRH – 1º andar - Centro Administrativo Governador Virgílio Távora – Av. 
General Afonso Albuquerque s/n - Cambeba – Fortaleza – Ceará. As informações 
relativas a licitação poderão ser obtidas através do site do SEINFRA (www.seinfra.
ce.gov.br). DATA: 31 de outubro de 2012. SIGANATARIO: Francisco Adail de Carvalho 
Fontenele (Secretario da SEINFRA). Secretaria da Infraestrutura-SEINFRA, em Fortaleza, 
26 de Outubro de 2012. Lucia Maria Cruz Sousa - Coordenadora Juridica

SECRETARIA DA FAZENDA 
COORDENADORIA GERAL 

DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Comunicamos que se acha aberta, nesta Secretaria 
da Fazenda, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico NCC/RP nº 14/2012 do tipo Menor Preço, 
para a Constituição de Sistema de Registro de 
Preços para Aquisição Futura e Eventual de 
Notebooks para as Unidades Fazendárias da 
Capital, Grande São Paulo e Demais Unidades 
Regionais, a ser realizada por intermédio do sistema 
eletrônico de contratações denominado “Bolsa 
Eletrônica de Compras do Governo do Estado  
de São Paulo”, cuja abertura está marcada para o dia 
13/11/2012 às 10:00 horas. Os interessados em 
participar do certame deverão acessar a partir de 
31/10/2012, o site: www.bec.sp.gov.br, mediante a 
obtenção de senha de acesso ao sistema e 
credenciamento de seus representantes. O Edital da 
presente licitação encontra-se disponível no site 
www.e-negociospublicos.com.br.

● Mensagem recorrente
A chanceler alemã, Angela Mer-
kel, e os dirigentes dos mais im-
portantes organismos internacio-
nais, reunidos ontem em Berlim,
reiteraram para a necessidade
de se “levar adiante as reformas
para sair da crise”.

PORTO SEGURO S.A.
Companhia Aberta - CVM nº 01665-9

CNPJ nº 02.149.205/0001-69 - NIRE 35.3.0015166.6 
Código ISIN nº BRPSSAACNOR7 - Alameda Ribeiro da Silva, 

nº 275 - 1º andar - CEP 01217-010 - São Paulo/SP
Aviso aos Acionistas

A Porto Seguro S.A. comunica aos senhores acionistas que, conforme deliberação em Reunião do 
Conselho de Administração realizada em 30 de outubro de 2012, foi aprovado, ad referendum da 
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a realizar-se até 30 de abril de 2013, o crédito dos juros 
sobre o capital próprio (“JCP”) relativos ao período de 1º de janeiro de 2012 a 30 de setembro de 
2012, a serem imputados aos dividendos do exercício de 2012, no valor de R$ 194.200.000,00, 
observado o que segue: 1. O valor dos JCP corresponde a R$ 0,60069343 para cada uma das 
323.293.030 ações, já excluídas aquelas mantidas em tesouraria nesta data. Deste valor, será 
retido o imposto de renda na fonte à alíquota de 15%, exceto para os acionistas que comprovarem 
sua condição de isentos ou imunes. O valor dos JCP, líquido de imposto de renda retido na fonte, é 
de R$ 0,51058942 por ação. 2. O crédito será efetuado contabilmente em 30 de outubro de 2012, 
com base na posição acionária desta data. A partir de 31 de outubro de 2012, as ações  
serão negociadas “ex direito” aos referidos JCP. 3. Os JCP serão pagos após aprovação da 
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até 30 de abril de 2013.

São Paulo, 30 de outubro de 2012
Porto Seguro S.A.

Marcelo Barroso Picanço
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

Data: 31 de outubro de 2012
Acordo de Empréstimo nº: Nº 1628/OC-BR - Edital nº LPN 01/2012

1. A República Federativa do Brasil recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (doravante 
denominado “Banco”), em diversas moedas, no montante de US$ 38,6 milhões para o financiamento do Programa de 
Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros (PROMOEX), e pretende 
aplicar parte dos recursos em pagamentos decorrentes do contrato para execução de obras civis, instalações/remanejamentos 
do sistema elétrico e de cabeamento estruturado lógico e telefônico, com o fornecimento de toda mão de obra, equipamentos 
e materiais necessários nos 3º, 8º e 9º pavimentos do Prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). 
A licitação está aberta a todos os Concorrentes oriundos de países elegíveis do Banco. 2. O Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE-SP) doravante denominado Contratante convida os interessados a se habilitarem e apresentarem propostas 
para a execução de obras civis, instalações/remanejamentos do sistema elétrico e de cabeamento estruturado lógico e 
telefônico, com o fornecimento de toda mão de obra, equipamentos e materiais necessários nos 3º, 8º e 9º pavimentos do 
Prédio Anexo II do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). 3. O Edital e cópias adicionais poderão ser adquiridos 
na Seção de Licitações - DM-5, localizada na Rua Venceslau Brás, 183, térreo, Centro, SP, telefone 3292-3635, por meio de 
solicitação por escrito e o pagamento de R$ 100,00 (cem reais) por Edital, sem direito a restituição. O edital estará disponível 
também, sem ônus para o Concorrente, no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - www.tce.sp.gov.br.  
4. As propostas deverão ser entregues na Sala da Escola de Contas Públicas - Av. Rangel Pestana, 315 - 1º subsolo, Centro, 
SP, CEP 01017-906, telefone 3292-3351 (com Rosmari), até as 14 horas do dia 03/12/12 acompanhadas de Garantia de 
Proposta no valor de R$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos reais) e serão abertas imediatamente após, na presença 
dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura. 5. O Concorrente poderá apresentar proposta 
individualmente ou como participante de um Joint-Venture e/ou Consórcio.

ESTADO DA PARA ÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE ADIAMENTO

PROCESSO Nº 344/2012 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2012
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SMS. O Pregoeiro 
Oficial da Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, Sr. José Robson Fausto, comunica aos interessados que a 
abertura do presente certame fica adiada para data a ser designada posteriormente, considerando que houve pedidos 
de esclarecimentos aos termos do Edital, tendo o Pregoeiro analisado e decidido que haverá diligência quanto às 
exigências técnicas inicialmente proferidas. Esclarecemos que a data e horário da abertura serão devidamente 
republicados. Consultas com o Pregoeiro e a sua equipe de apoio na Sala da CSL, no HORÁRIO ÚNICO de 08:00h às 12:00 

h., no Fone/Fax 83. 3214-7937 ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.   

João Pessoa, 30 de outubro de 2012.
José Robson Fausto

Pregoeiro da CSL

ATENÇÃO
ANUNCIANTES E AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

ESTAMOS ANTECIPANDO PARA 01/11, QUINTA-FEIRA

O FECHAMENTO PUBLICITÁRIO DAS SEGUINTES EDIÇÕES.

02 DE NOVEMBRO

Plantão de Publicidade  - 12 às 18hs 
Sede - Av. Prof. Celestino Bourroul, 100 - 4º andar - sala 31

EXPEDIENTE

VEÍCULO EDIÇÃO AP MATERIAL

O ESTADO DE S. PAULO 03, 04 e 05/11 18h00 21h00

CADERNO 2 (Classificados/Noticiário) 03, 04 e 05/11 18h00 21h00

LINK  05/11 ------ 21h00

CAD. VIAGEM 06/11 ------ 21h00

CLASSIFICADOS 03, 04 e 05/11 17h00 18h00

CLASSIFICADOS POR TELEFONE

Tel.: 3855-2001

Dia 02/11 - das 08h00 às 20h00

Dia 03 e 04/11 - Não haverá expediente

CSC

Tel.: 3457-8400

Dia 02, 03 e 04/11 - Não haverá expediente

BALCÕES / CAPITAL 

IGUATEMI: Shopping Iguatemi 1A 04

Tels.: 3815-3855 – 3815-3523

Dia 02/11 - das 14h00 às 20h00

Dia 03/11 - das 10h00 às 22h00

Dia 04/11 - das 14h00 às 20h00

LIMÃO: Av. Engº Caetano Álvares, 55

Tel.: 3856-2139 – 3857-4611

Dia 02, 03 e 04/11 - Não haverá expediente

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA 
O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, torna público que 
irá realizar, a partir de 31 de outubro de 2012 até o dia 29 de novembro de 2012, 
consulta pública do edital e respectivos anexos referentes ao processo de LICITAÇÃO 
DO TIPO TÉCNICA E PREÇO - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA, NA MODALIDADE DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRUTURAL 
E RODOVIÁRIA DO SISTEMA VIÁRIO DE INTERSEÇÃO E ACESSOS DE VIAS URBANAS 
À CE-040, INCLUINDO A PONTE ESTAIADA SOBRE O RIO COCÓ, BEM COMO OS 
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO 
MIRANTE, A SEREM PRECEDIDOS DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO 
DO SISTEMA VIÁRIO E MIRANTE. A minuta do edital e os respectivos anexos estarão 
disponíveis, a partir do dia 31/10/2012, no seguinte endereço eletrônico www.seinfra.
ce.gov.br. Durante o período de Consulta Pública, os interessados poderão apresentar 
comentários e sugestões para o aprimoramento das disposições editalícias. As manifestações 
deverão ser encaminhadas, com a identificação do respectivo autor(nome, denominação, 
endereço, e-mail, telefone/fax), para o endereço eletrônico seinfra@seinfra.ce.gov.br ou, 
por escrito, mediante protocolo, para a Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará, 
situado na avenida General Afonso Albuquerque Lima, s/n – Edifico SEINFRA/SRH – 1º e 
2º andar, Centro Administrativo Governador Virgílio Távora – Cambeba – Fortaleza, Ceará 

, CEP 60.822 – 325: SIGNATARIO: Francisco Adail de Carvalho Fontenele (Secretario da 
SEINFRA) Secretaria da Infraestrutura-SEINFRA, em Fortaleza, 26 de Outubro de 2012.
Lucia Maria Cruz Sousa - Coordenadora Juridica 

Arcos Dourados Comércio de Alimentos
Ltda, CNPJ/MF: 42.591.651/0217-36 e Inscrição
Estadual: 112.577.354.118. Endereço Avenida
Jabaquara, 814, Saúde, São Paulo - SP.
Comunica o extravio das Notas Fiscais modelo 1
referente a AIDF nº 118.913.853.506 dos números
801 a 1050.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 out. 2012, Economia & Negócios, p. B12.




