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PARIS

O ministro de Finanças da Fran-
ça, Pierre Moscovici, disse que
espera definir hoje um plano pa-
ra a Grécia, após conversar com
ministros da zona do euro pelo
telefone ao longo do domingo.

“Fizemos forte progresso on-
tem (sábado), o que significa

que os europeus devem ter uma
posição comum amanhã (ho-
je)”, afirmou Moscovici, em co-
municado na televisão francesa,
acrescentando que um acordo
hoje é “possível”. “Estamos pró-
ximos a uma solução”, disse.

A Troica, composta pela Co-
missão Europeia, Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) e Ban-

co Central Europeu (BCE), se
reúne hoje na tentativa de defi-
nir um plano de ajuda financeira
para a Grécia. A parcela de ajuda
de € 44 bilhões para que o país
lide com o crescente déficit orça-
mentário estará em discussão
no encontro.

Perguntado sobre os detalhes
de um possível acordo, Moscovi-

ci disse que existem diversas so-
luções sendo consideradas, e se-
rá preciso “usar todas essas solu-
ções para que o programa se es-
tenda até 2017 e para que a dívida
da Grécia fique sob controle até
2020”.

Segundo outra autoridade eu-
ropeia, um abatimento da dívida
soberana grega não faz parte do

pacote em discussão. “Um abati-
mento da dívida não está nas con-
versas”, afirmou o membro da di-
retoria do Banco Central Euro-
peu Joerg Asmussen, em entre-
vista ao site do jornal Bild.

“Para preencher a necessida-
de de financiamento, é preciso
um pacote de medidas que in-
cluam, entre outras coisas, uma

redução significativa dos juros
de crédito e recompra de dívida
pela Grécia.”

Asmussen disse esperar que
os ministros da região cheguem
a um acordo na reunião de hoje,
ao contrário do que ocorreu na
semana passada.

“Eu realmente espero que a zo-
na do euro chegue a um acordo
político nesta segunda-feira que
permita que a próxima parcela
de empréstimo seja liberada.” /
DOW JONES NEWSWIRES

Reunião pode definir liberação de dinheiro para a Grécia

China muda
perfil de
negócios
no Brasil
Investimentos caíram e começam a migrar
das commodities para outros setores

Renata Veríssimo / BRASÍLIA

Os anúncios de investimentos
chineses no Brasil estão em
queda, mas o perfil das aplica-
ções melhorou, na avaliação
do governo. Dados da Rede Na-
cional de Informações sobre o
Investimento (Renai), do Mi-
nistério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exte-
rior (MDIC), mostram que
desde 2011 entram mais recur-
sos para investimentos novos
(chamados de greenfield) do
que para fusões e aquisições.

Também houve uma mudan-
ça dos setores que mais recebem
os recursos chineses. "Há um fo-
co no mercado doméstico brasi-
leiro. Estão apostando no dina-
mismo do consumo no Brasil",
disse ao Estado o coordenador-
geral de Investimentos da Renai,
Eduardo Celino.

Os setores automotivo, de
energia elétrica e de serviços fi-
nanceiros registraram cresci-
mento no volume de investimen-
tos chineses recebidos em 2012.
Até o início do ano passado, gran-
de parte dos recursos no Brasil
estava ligada a commodities, o
que evidenciava a estratégia de
garantir o fornecimento de maté-
rias-primas. A maior parte das
operações era em forma de fu-
sões ou aquisições em setores li-
gados à extração e à produção de
petróleo, gás e mineração.

De janeiro a setembro deste
ano, o anúncio de investimentos
chineses considerados green-
field somou US$ 4,43 bilhões e os
de aquisições, US$ 1,34 bilhão.
Em 2011, foram US$ 8,33 bilhões
e US$ 6,96 bilhões, respectiva-
mente. Por outro lado, em 2010,
a maior parte dos anúncios era
de fusões e aquisições, que soma-

ram US$ 13,3 bilhões. Os investi-
mentos que partiam do zero to-
talizaram US$ 3,76 bilhões.

Celino diz que os números ain-
da são preliminares e, embora
sinalizem que devem ficar abai-
xo de 2011, podem mudar até o
final de dezembro. Segundo ele,
anúncios recentes de investi-
mentos chineses na Zona Fran-
ca de Manaus, na área de eletroe-
letrônicos e motocicletas, ainda
não foram incluídos nos dados
da Renai. Além disso, ressalta
que basta ter o anúncio de ape-
nas um projeto com recursos
vultosos para que o volume de
investimentos supere o ano pas-
sado.

O crescimento mais consis-
tente dos investimentos chine-
ses no Brasil teve início em
2009, quando somaram quase
US$ 5 bilhões, mas foi em 2010
que tiveram um boom e alcança-

ram US$ 17,05 bilhões.
Em função do expressivo au-

mento da entrada de capital chi-
nês nessa período, o MDIC deci-
diu mapear os anúncios de inves-
timentos no Brasil, feitos por
empresas chinesas, para traçar
uma estratégia de atuação. Celi-
no disse que a ação governamen-
tal foi importante para direcio-
nar algumas iniciativas e os re-
sultados começaram a ser senti-
dos em 2011. “O ano passado foi
o ano de transição. Dá para ver
claramente na evolução dos
anúncios de investimento por
setor”, afirma.

Diversificação. Em 2011, inves-
timentos no setor de petróleo,
gás, carvão e de mineração ainda
representaram uma parte signi-
ficativa dos anúncios chineses,
mas os setores automotivo, ali-
mentação e fumo, telecomunica-

ções e máquinas industriais co-
meçaram a ter uma fatia expres-
siva no bolo. Celino acredita
que o maior anúncio de investi-
mentos no setor automotivo é
resultado da política de taxação
maior sobre carros importados.

Os dados deste ano mostram
que os chineses ainda devem co-
locar mais recursos em minera-
ção, mas os anúncios neste área
caíram de US$ 2,7 bilhões em
2011 para US$ 651,1 milhões até

agora. No setor automotivo, que
só recebeu US$ 60 milhões em
2010, os anúncios de investi-
mentos subiram para US$ 1,92
bilhão em 2011 e US$ 2,12 bi-
lhões até setembro. Os chineses
também mostraram interesse
este ano pelo setor de energia
elétrica. Os valores saltaram de
US$ 115,8 milhões para US$ 2,52
bilhões..

Outro movimento percebido
pelo governo é a vinda para o Bra-
sil de mais instituições financei-
ras chinesas. “Neste cenário ad-
verso, a China se coloca como
grande fonte de recursos para fi-
nanciar empresas chinesas na re-
lação com o Brasil e vice-versa”,
destacou. Os anúncios de inves-
timentos no setor de serviços fi-
nanceiros somou US$ 250 mi-
lhões de janeiro a setembro des-
te ano. Em 2011, não houve anún-
cio chinês nesta área.

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20120733
OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos, visando 
atender a necessidade de abastecimento das Unidades de Saúde do Estado, conforme 
especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, até o dia 07/12/2012 às 11h (Horário 
de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.
seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 21 de Novembro de 2012. 
ALEXANDRE SALES ARCANJO - PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20120751
OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar 
(frascos e seringa), visando atender a necessidade de abastecimento das Unidades de Saúde 
do Estado, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, até o dia 07/12/2012 às 
10h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no 
site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 21 de Novembro 
de 2012. ALEXANDRE SALES ARCANJO - PREGOEIRO

EDITAL
O Secretário do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo, Presidente 
do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CADES, 
TORNA PÚBLICO que se encontra nesta Secretaria, para análise, o Plano de 
Recuperação de Área Degradada (PRAD) - Sítio Iguatemi, referente a Área localizada 
na Avenida Ragueb Chohfi, localizada na altura do nº 4.800 - São Paulo. O referido 
PRAD foi protocolado na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente - SVMA no dia 
06/11/2012. O PRAD está à disposição dos interessados para consulta, no horário 
das 09:00 às 16:00 horas, nos dias úteis, na sala do CADES, junto à Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, à Rua do Paraíso, 387 - 7º andar - Paraíso - 
São Paulo. Maiores informações pelo telefone: 3266-7141.

SECRETARIA DO VERDE
E DO MEIO AMBIENTE

  COMUNICADO

O SIMPI – Sindicato daO SIMPI – Sindicato daO SIMPI – Sindicato daO SIMPI – Sindicato daO SIMPI – Sindicato da
MicrMicrMicrMicrMicro e Pequena Indústriao e Pequena Indústriao e Pequena Indústriao e Pequena Indústriao e Pequena Indústria

do Estado de São Paulodo Estado de São Paulodo Estado de São Paulodo Estado de São Paulodo Estado de São Paulo
Vem a público para informar que pessoas mal intencionadas estão utilizando
indevidamente o nome e logomarca do SIMPI, bem como o nome e assinatura de
seu presidente, para enviar correspondências falsas a pessoas e empresas
diversas, postadas entre os dias 06 e 12 de novembro de 2012 e, provavelmente,
em datas próximas que por hora desconhece. O SIMPI também desconhece por
completo o conteúdo, a motivação e o(s) autor(es) destas falsas correspondências,
mas informa que está tomando todas as medidas cabíveis para esclarecer o
ocorrido e responsabilizar seu(s) autor(es) na forma da lei. Isto posto, alerta a todos
que eventualmente receberem correspondências em nome do SIMPI a
possibilidade de se tratarem de documentos falsos, razão pela qual solicita que, em
caso de dúvida sobre a veracidade da correspondência e seu conteúdo, entrem em
contato pelo telefone 3145-1370 para confirmar a autenticidade do documento.

Para mais informações acesse o site do SIMPI na internet:
www.simpi.org.br

● Novos negócios

HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
CNPJ nº 58.229.246/0001-10

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOS 
RG nº 04743289-3 CPF/MF nº 775.821.527-00

DECLARA sua intenção de exercer cargo de direção na empresa HSBC 
CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e que preenche as 
condições estabelecidas no artigo 2º da Resolução 3.041, de 28 de novembro 
de 2002.

ESCLARECE que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais objeções 
à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central 
do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da data da 
publicação desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente 
identificados, acompanhados da documentação comprobatória, observado que 
o declarante pode, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do 
processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEORF/GTCUR
Avenida Cândido de Abreu nº 344 – Bairro Centro Cívico
Curitiba-PR
CEP 80530-000

Parceria. A presidente Dilma Rousseff e primeiro-ministro chinês Wen Jiabao: investimento cresceu a partir de 2009

PAULO LIEBERT/AGENCIA ESTADO/ESTADÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SEJUS - CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA NACIONAL Nº 20120002 IG Nº NÃO POSSUI

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO TÉCNICA E PREÇO – PARCERIA PÚBLICO E PRIVADA 
DESTINADA À IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E GESTÃO DE 5 (CINCO) 
UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO AO CIDADÃO - VAPT VUPT, PERTENCENTES 
AO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DO 
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. A Comissão Central de Concorrências, no uso de 
suas atribuições legais, comunica aos interessados, que em razão de falhas na publicação 
do aviso de licitação, a data de entrega e recebimento de documentação e proposta 
marcada inicialmente para o dia 04 de Janeiro de 2013, às 9h30min, fica ADIADA para o 
dia 11 de Janeiro de 2013, às 15:00h (quinze) horas, no mesmo local. Procuradoria Geral 
do Estado, em Fortaleza, 21 de Novembro de 2012. MARIA BETÂNIA SABOIA COSTA - 
VICE PRESIDENTE DA CCC

COMUNICADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 063/SVMA/2012 - PA. 2012-0.205.394-3 - OBJETO: 
Contratação de empresa especializada em serviços de Vigilância Patrimonial e 

Ambiental desarmada, para o Parque Natural Fazenda do Carmo da Secretaria 

Municipal do Verde e do Meio Ambiente, em estrita conformidade com a descrição 

contida no ANEXO II, parte integrante do Edital.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.2 torna público que a 

sessão de Abertura do Pregão Presencial em epígrafe será realizada no dia 
07 de dezembro  de 2012, às 10:00 horas, na Rua do Paraíso, 387/389, 
térreo - andar, no prédio sede da SVMA.

O caderno de licitação, composto de edital e dos anexos, poderá ser obtido sem 

custo, através da Internet pelo site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, 

ou retirado, mediante a entrega de 1 (um) CD-R ou CD-RW sem uso, 

na Unidade de Licitação, situada na Rua do Paraíso, nº 387/389, 9º andar, Paraíso, 

nesta Capital, das 09h00 às 17h00, tel. 3283.1072 e fax 3171.1802.

SECRETARIA DO VERDE
E DO MEIO AMBIENTE

US$ 4,4 bi
foi o investimento em projetos
novos este ano até setembro

US$ 1,3bi
foi o investimento em aquisições
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 nov. 2012, Economia & Negócios 2, p. B8.




