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TÓQUIO

O crescimento surpreendente-
mente modesto da economia
do Japão no segundo trimestre
estimulou as discussões sobre
as políticas do primeiro-minis-
tro Shinzo Abe e os planos do
governo de começar a melho-
rar as contas públicas, após a
dívida do país ter atingido um
quatrilhão de ienes.

O PIB do Japão cresceu à taxa

anual de 2,6% no segundo tri-
mestre, abaixo das projeções
de expansão de 3,6% e bem
aquém da alta de 3,8% de janei-
ro a março. Embora o país este-
ja liderando o crescimento en-
tre os mercados desenvolvidos,
alguns conselheiros do premiê
têm dito que a elevação de um
imposto sobre vendas pode pre-
judicar o bom momento da eco-
nomia. Isso colocou o Japão na
linha de frente do debate entre
austeridade e crescimento.

“O crescimento não foi ruim,
mas não será suficiente para
convencer os críticos do au-
mento no imposto sobre as ven-
das. Isso significa que não há
uma solução clara para o deba-
te”, comenta Masayuki Kichika-

wa, economista-chefe da Mer-
rill Lynch Japan Securities.

O Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) e o Banco do Ja-
pão (BoJ, na sigla em inglês)

têm dito que a elevação gradual
do imposto sobre as vendas dos
5% atuais para 10% até 2015 é
essencial para conter o cresci-
mento da dívida pública, que já
equivale a mais de duas vezes o
PIB anual. Porém, alguns analis-
tas apontam que o aumento
nesse mesmo imposto em 1997
sufocou uma recuperação inci-
piente da economia na ocasião.

Ontem, Abe afirmou que “a
economia tem se recuperado
solidamente” e sua administra-
ção planeja “implementar es-
tratégias adicionais no nosso
esforço para melhorar a econo-
mia”. Ele não comentou especi-
ficamente o imposto sobre ven-
das. Já o ministro da Econo-
mia, Akira Amari, defendeu a
elevação da alíquota e desta-
cou “os bons números” do PIB,
que mostram crescimento de
0,8% do consumo no segundo
trimestre.

As despesas do governo, que
têm exercido papel significati-

vo na recuperação da econo-
mia, cresceram 1,8%, pelo sexto
trimestre seguido. Já os investi-
mentos das empresas caíram
0,1%, embora os lucros tenham

subido. Economistas dizem
que informações mais claras de-
vem sair quando o PIB for revi-
sado, no início de setembro. /

DOW JONES NEWSWIRES.

PIB japonês decepciona e esquenta
debate entre austeridade e expansão

UE discute novo plano de ajuda à Grécia
Revelação de um terceiro resgate ao país foi feita pela revista ‘Der Spiegel’, com base em relatório interno do banco central da Alemanha

● A Grécia atingiu facilmente
suas metas fiscais de janeiro a
julho, sustentada por uma ajuda
dos bancos centrais da zona do
euro e da União Europeia, segun-
do dados do Ministério das Finan-
ças apresentados ontem. O gover-
no central teve superávit primá-
rio – antes do pagamento dos
juros – de € 2,57 bilhões (US$ 3,4
bilhões) – a meta provisória era
de um déficit de € 3,14 bilhões.

O orçamento exclui as finan-
ças de autoridades locais e de
organizações sociais de seguran-
ça. Mas cerca da metade do re-
sultado acima da meta se deve
ao fato de que Atenas recebeu
mais recursos da União Europeia
do que o esperado e também gas-
tou muito menos em projetos de
investimentos do que o inicial-
mente planejado. / REUTERS
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Um relatório interno do Bun-
desbank, o banco central da
Alemanha, indicou no fim de
semana que a União Euro-
peia discute um novo plano
de socorro à Grécia a ser apro-
vado até 2014. A revelação foi
feita pela revista alemã ‘Der
Spiegel’, que fala de risco “ex-
cepcionalmente alto” de que
um terceiro resgate seja ne-
cessário para impedir a falên-
cia do país. Em Bruxelas, a in-
formação não é mais negada.

A necessidade de voltar a so-
correr Atenas ocorre porque
até aqui o governo grego já usou
90% dos € 240 bilhões ofereci-
dos nos dois primeiros planos
de resgate patrocinados pelo
Banco Central Europeu (BCE),
pela Comissão Europeia e pelo
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) desde maio de 2010.
Em 31 de julho, a troica transfe-
riu ao Tesouro grego € 4 bilhões
de mais uma parcela do progra-
ma de refinanciamento.

O problema é que, ainda as-
sim, vão faltar recursos. Essa
perspectiva vinha sendo evoca-
da nos corredores diplomáti-
cos das principais capitais, co-
mo Bruxelas, Paris e Berlim, e
foi confirmada em recente rela-
tório do FMI sobre o país.

Segundo a instituição dirigi-
da por Christine Lagarde, falta-
rão pelo menos € 4,4 bilhões em
2014 e € 6,5 bilhões em 2015 –
um rombo de € 10,9 bilhões nas
contas públicas que Atenas não
teria como suprir, mesmo cum-
prindo à risca os programas de
austeridade e de privatizações.
Por essa razão, o FMI exortou a

UE a anunciar medidas extras
para corrigir as contas. Sema-
nas antes, o presidente do Euro-
grupo, Jeroen Dijsselbloem, já
havia admitido que a União Eu-
ropeia estava pronta a fazer
mais pela Grécia, mas disse en-
tão que a deliberação sobre o
assunto só ocorreria em 2014.

Sigilo. No fim de semana, a
Der Spiegel publicou trechos de
um relatório interno do Bundes-
bank no qual a instituição con-
firma a expectativa, ressaltan-
do haver “dúvidas substan-

ciais” sobre a habilidade do go-
verno do primeiro-ministro
conservador Antonis Samaras
de executar todas as reformas
estruturais exigidas pela troica
– o que complicaria o quadro.

Depois das especulações, o si-
gilo em torno da ajuda extra per-
manecia. Em Berlim, o porta-
voz do Ministério de Finanças
Martin Kotthaus afirmou que o
governo de Angela Merkel des-
conhece o documento do Bun-
desbank. “O último relatório da
troica mostra que a Grécia fez
importantes progressos do pon-

to de vista de reformas”, elo-
giou Kotthaus.“O programa
atual continua até 2014, e logo
eu não vejo como poderíamos
especular hoje sobre o que acon-
tecerá em 2014.”

Ontem o ministro-adjunto
das Finanças da Grécia, Chris-
tos Staikouras, veio a público re-
forçar a garantia de que Atenas
está tomando todas as medidas
necessárias para evitar um no-
vo socorro, lembrando que o or-
çamento teve superávit nos pri-
meiros sete meses de 2013, com
€ 2,6 bilhões.

No mesmo dia em que o go-
verno anunciou o superávit, po-
rém, o escritório nacional de es-
tatísticas da Grécia informou
que o PIB do país no segundo
trimestre de 2013 caiu 4,6% o
mesmo período do ano passa-
do. No primeiro trimestre, a ri-
queza nacional já havia encolhi-
do 5,6%. Atenas espera que a
queda se limite a 4,3% neste ano
– que será o sexto consecutivo
de crescimento negativo. Em
maio, o desemprego atingiu
27,6% da população ativa. / COM

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Em sete meses, país
atingiu metas fiscais
com facilidade

Socorro internacional. A Grécia pode receber novo pacote de ajuda no início do ano que vem, segundo a ‘Der Spiegel’

PIB. Números do 2º trimestre vieram abaixo do esperado

AVISO DE LICITAÇÃO 

A Administração Central da 
FHEMIG torna público que 
realizará Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços de Material 
Radiológico � Filme Raio X � 
Planejamento nº 219/2013, dia 
29/08/2013 às 09:00 h. Edital: 
www.compras.mg.gov.br. BH, 
12/08/2013.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
PREGÃO PRESENCIAL

A Prefeitura do Município de Conchal torna público aos interessados que está aberto o Pregão Presencial 36/13, Processo
3734/13 - Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de jardinagem
e manutenção de paisagismo visando à conservação das áreas verdes - Encerramento dia 23/08/13 às 09:00 e abertura
às 09:30 horas - O edital completo poderá ser adquirido no site www.conchal.sp.gov.br - Maiores informações poderão ser
obtidas na Rua Francisco F. Alves 364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 08:30 às 16:00 horas ou através do telefone
(19) 3866-8600. Conchal, 12 de agosto de 2013. Dr. Ademir Antonio de Azevedo - Pregoeiro

● Ponderação

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM CBMCE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 20130026
OBJETO: Registro de Preços para futuros e eventuais serviços de analise, limpeza e bombeamento 
dos poços profundos para o sistema simplificado de abastecimento de água tratada, para consumo 
humano, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. ENDEREÇO E DATA DA SESSÃO 
PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 – Edson 
Queiroz, no dia 28.AGO.2013, às 8h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No 
site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 08 de Agosto de 2013. 
JOSÉ ILNÁ CORREIA - PREGOEIRO

● DecepçãoCrescimento do segundo
trimestre, de 2,5% no
ano, ficou abaixo das
projeções e da alta de
3,8% de janeiro a março

Ferreira Gomes Energia S.A.
CNPJ/MF 12.489.315/0001-23 - NIRE 35.300.383.656

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Aos 13/05/2013, às 10h, na sede social da Cia. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidência dos
trabalhos o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, e o Sr. Paulo Roberto de Godoy Pereira para secretariá-lo. Deliberações: Por unanimidade de
votos, reeleger, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a RCA imediatamente posterior à AG da Companhia que deliberar
sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2015: (i) Sr. José Luiz de Godoy Pereira, RG nº 16.830.578
SSP/SP, CPF/MF nº 086.823.468-00, para exercer, o cargo de Diretor Administrativo - Financeiro; (ii) Sr. Marcelo Patrício Fernandes
Costa, RG nº 3.939.909-SSP/PE CPF/MF sob nº 719.034.614-72, para exercer o cargo de Diretor de Relações com Investidores; 
e (iii) Sr. Carlos Manuel da Silva Graça, RNE n° W640.243-M - SE/DPMAF/DPE,  CPF/MF nº 430.095.497-68, para exercer o cargo de
Diretor de Implantação. Nada mais a tratar. Mesa: José Luiz de Godoy Pereira - Presidente; Paulo Roberto de Godoy Pereira - Secretário.
JUCESP nº 268.092/13-8 em 24/07/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - MI Nº 003/2013 - BRASIL

PROGRAMA: �RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E 
SISTEMA DE MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA�

Contrato de Empréstimo Nº 2376/OC-BR (BR-L1241) 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1. O Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo e de sua Coexecutora, Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de 
São Paulo, recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o 
Programa �Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata 
Atlântica�, se propõe a utilizar uma parte dos fundos para a Contratação de empresa 
especializada para elaboração de Projeto Executivo de Adequação e Perenização da Estrada 
de Serviço (Despraiado), localizada na Estação Ecológica de Juréia-Itatins em Peruíbe/SP.

2. Os serviços, a serem executados em até 04 (quatro) meses, estão organizados nas seguintes 
atividades: 1. Apresentação do Cronograma de Trabalho; 2. Relatório de avaliação da estrada do 
Despraiado; 3. Elaboração dos Estudos preliminares para o desenvolvimento do Projeto Executivo, 
4. Elaboração do Anteprojeto e 5. Elaboração do Projeto Executivo.

3. O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Fundação Florestal, convida as empresas 
elegíveis a manifestar interesse em relação à prestação dos serviços solicitados. As empresas 
interessadas deverão fornecer informações que demonstrem suas qualificações para 
prestar os serviços através de folhetos, descrição de trabalhos similares, experiência em 
condições similares, disponibilidade de pessoal que tenha os conhecimentos pertinentes, e 
etc. As empresas poderão associar-se visando melhorar suas qualificações.

4. As empresas serão selecionadas de acordo com os procedimentos previstos na edição em vigor 
das Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo BID, disponível em 
www.iadb.org.

5. As empresas consultoras interessadas poderão obter maiores informações sobre o Programa e 
suas características pelo seguinte contato:
Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo
Núcleo de Licitações e Compras
A/C - Elisabeth Sutter
Rua do Horto, nº 931 � Prédio 2 � 1º Andar - Horto Florestal  - São Paulo - SP
CEP: 02377-000 - São Paulo � SP
Tel: (+5511) 2997-5083 / 2997-5037 /e-mail: esutter@sp.gov.br

6. As manifestações de interesse deverão ser recebidas no endereço acima relacionado, ou 
pelo e-mail esutter@sp.gov.br.
A MI deve ser apresentada no Idioma: Português (Brasil)
Até às 16: 00hs (hora local) do dia 29 de Agosto de 2013.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO 
FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO � UEP/MEIO AMBIENTE

A Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. torna público que recebeu da Com-
panhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, a Licença Ambiental de Insta-
lação nº 2213 de 8/8/13, para a obra de implantação da 3ª faixa de rolamento na Ro-
dovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055) para a área da alça de retorno localizada 
no km 268+640 e as vias locais entre o km 263+400 e o km 264+400 Pista Leste, no 
Município de Cubatão, com validade de 06 anos a contar da data da sua emissão.

“Acompanharemos
o que a Grécia fizer,
como o país implementa o
programa. Veremos se a
Grécia vai atingir superávit
primário em 2014 – é
esse o acordo –, e, se
concluirmos que será
necessário mais dinheiro,
discutiremos o assunto.”
Martin Kotthaus
PORTA-VOZ DO MINISTÉRIO

DE FINANÇAS DA ALEMANHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
REPUBLICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2013 - AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA   
Edital através do site www.bll.org.br.
Acesso publico/acessar informações de pregões/ localiza editais por cidade/Sp/Aruja/2013
Maiores informações pelo telefone (41)3042-9909

Prefeitura Municipal de Arujá, 12 de Agosto de 2013

2,6%
foi o crescimento anualizado do
Japão no segundo trimestre,
nem abaixo das projeções,
que indicavam alta de 3,6%

3,8%
foi o crescimento
anualizado do PIB no
primeiro trimestre

Companhia de Habitação Popular Bandeirante
CNPJ/MF sob nº 46.065.546/0001-21

Concorrência Pública 003/2013
Concorrência Pública 003/2013, contratação de empresa fornecedora 
de Cartão Refeição. Evento: 17/09/2013, 10:00 hs, Rua Barão de 
 Jaguara, 1481, 8º andar, Centro, Campinas/SP. Edital disponível em 
14/08/2013. www.cohabbd.com.br. Informações (19) 3731.7614. Presidente 
da Comissão de Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO 
A Administração torna público que 
realizará Pregão Eletrônico de 
Processo Nº. 0500005-132/2013 para 
Aquisição de Equipamentos de uso 
Médico Hospitalar (EMH), 
Eletroconvulsoterapia (ECT) Arcos
Cirúrgicos e Sistemas de Osmose 
Reversa. O início da sessão de pregão 
ocorrerá no dia 30-8-2013 às 09h00hs 
no site www.compras.mg.gov.br.
Edital no site supra. BH, 12-8-2013.

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL N° 054/2013
PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2013 PROCESSO Nº. 7.265/13

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Poá - EDITAL N°: 054/2013 - PROCESSO N° 7.265/13 - OBJETO: Aquisição de mesas e
cadeiras de plástico, destinadas à Secretaria Municipal da Educação - MODALIDADE: Pregão Eletrônico - DATA DE ABERTURA:
26/08/2013 - às 09:00 horas. O Prefeito do Município da Estância Hidromineral de Poá, FAZ SABER que se acha aberto nesta
Prefeitura, situada na Avenida Brasil, n° 198 - Centro - Poá/SP, o PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2013. O Edital e seus anexos
poderão ser adquiridos sem custo no sítio da Prefeitura Municipal de Poá: www.poa.sp.gov.br e no site: www.comprasnet.gov.br,
ou mediante a entrega de 01 (um) CD-ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado na Diretoria do Departamento de Licitações e
Contratos, no horário compreendido entre 09 as 12 e 13 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. As propostas deverão ser
entregues por meio do Sistema Eletrônico: www.comprasnet.gov.br, nas condições descritas no Edital, devendo ser observado o
dia e horário do inicio da sessão. Maiores informações pelos telefones: (11) 4634-8811/8812.

Em 12 de agosto de 2013
Francisco Pereira de Sousa

Prefeito Municipal

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 ago. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




