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A políticamonetária americana virou uma fon-
tedenovidades a cadamomento.Ontem foi o
dia da reviravolta sobre o novo comando do

Fed, com a desistência de Lawrence Summers. O ex-
secretário do Tesouro do governo Clinton e ex-con-
selheirodeBarackObamaerao favoritodopresiden-
te americano e omais controverso dos candidatos.
Ele brigou com asmulheres, ele assusta omerca-

do, ele coleciona inimigos, ele acha que os estímu-
los à economia devem ser retirados rapidamente,
ele dividia a bancada democrata no Congresso.
Mesmoassim, sua desistência surpreendeuporque
Summers tinha acabado de pedir para deixar o Ci-
tigroup, por ser um dos candidatos.
Ninguém sabe quem será o indicado, ou a indica-

da. A vice-presidente do Fed Janet Yellen tem gru-
pos de apoio no Congresso, mas não faz parte do
círculo próximo do presidente. Fala-se em Timothy
Geithner, o que preenche esse requisito. Mas ape-
nas esse. Geithner fez parte da construção da crise.
Ele era do Fed de Nova York, responsável pelas se-
guradoras e, como todos se lembram, a AIG que-
brou nas barbas do Fed de NY.
Não foi apenas o real que caiu e depois subiu.

Várias moedas fizeram esse sobe e desce, mas a
nossa é mais volátil por causa das fragilidades da
economia brasileira. O que atenuou omovimento
foi a ação do Banco Central.
No acumulado de 1º de maio a 16 de setembro,

depois da queda e da recuperação, o real acumula
desvalorização de
12,3%; o dólar australi-
ano, de 9,3%; rand sul-
africano, 8,1%; e peso
mexicano, 5,7%.
José Julio Senna, chefe

do Centro de Estudos
Monetários do Ibre/
FGV, disse que esse as-
suntode retiradados es-
tímulos já cansou.OFed
sofreuumdesgastemui-
to grande com esse te-
ma porque acabou in-
troduzindo uma fonte
de incerteza nos merca-
dos, com esse tira ou
não tira.Mas, amanhã, é
queoFeddaráalgumsi-
nal, após a sua reunião:
— Nos dois últimos

meses, a economia
americana não deu si-
naisbons.Dadosdeempregovieramabaixodoespera-
do e as vendas do comércio divulgadas na sexta-feira
vieram fracas. Então a retirada dos estímulos, por esse
ponto de vista, poderia ser mal compreendida. Acho
que vai pesar mais é o desejo de virar a página e sair
desse assunto. Dá-se início a uma retirada gradual, pa-
ra virar a página, e depois se faz os ajustes necessários.
Omercadoavalia como jáprecificadoumadiminuição
entre US$ 10 bilhões a US$ 15 bilhões, do montante
atual que é comprado todos osmeses. Então um valor
desse tipo seria recebido semmuitas turbulências.
Na opinião de Senna, a saída de Summers da

disputa é bem-vinda, apesar de ele ser um eco-
nomista brilhante:
— Ele tem uma personalidade muito forte e ficou

muito desgastado com a desregulamentação finan-
ceira. Então, seria umelemento adicional de incerte-
za porque é mais centralizador, busca menos con-
sensos. Ele está mais para Greenspan do que para
Bernanke. Vamos supor que o Fed anuncie o início
do fim dos estímulos e, em janeiro, quando o Sum-
mers assumisse, ele resolvesse não seguir adiante?
Mas o que toda essa movimentação mostrou é o

quanto estamos ligados à economia internacional.
Para o bem ou para o mal. Ontem, os mercados rea-
giram bem, nesta véspera da reunião que pode
anunciar, afinal, para onde vai a política monetária
dos Estados Unidos. l

Pêndulo de Fed
A desistência de Lawrence Summers da
disputa pela presidência do Fed e os sinais
mais fracos da economia americana
fizeram aumentar as apostas de que os
estímulos monetários não vão começar a
acabar amanhã. Isso mudou o quadro das
moedas. O real, que havia caído 18% de 1º
de maio a 22 de agosto, subiu 6,7%
daquele dia até ontem.
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-RIO E PORTO ALEGRE- O leilão de Libra, no pré-sal da
Bacia de Santos, que será realizado no dia 21 de
outubro, deve significar uma verdadeira “briga
de gigantes”. Algumas das principais empresas
petrolíferas de várias partes do mundo deverão
participar, segundo executivos e é dada como
quase certa a presença de estatais chinesas, co-
mo a Sinochem. Segundo um executivo do se-
tor, ao mesmo tempo em que o apetite das chi-
nesas pelo petróleo brasileiro é motivo de entu-
siasmo por significar fortes investimentos, por
outro lado, preocupa. Esse executivo lembrou
que, nos últimos tempos, gigantes chinesas co-
mo a Sinochem e a Sinopec têm adquirido par-
ticipações em vários blocos exploratórios no
Brasil vendidos pela Petrobras.
— Como a Petrobras vai ser a operadora com o

mínimo de 30% dos blocos, começa a surgir preo-
cupaçãoentre algumasautoridadesdogovernode
que as empresas chinesas arrematem sozinhas
nãosóLibraagora,masoutrosblocos futurosedo-
minemomercadodepetróleo brasileiro—disse o
executivo, que prefere não se identificar.
Para alguns especialistas, como a Petrobras

está com dificuldades de caixa, os chineses po-
derão vir com uma proposta agressiva, ofere-
cendo arcar com todos os gastos da estatal, para
receber no futuro em óleo.
Fernando Villela, especialista em óleo e gás do

escritório SiqueiraCastroAdvogados, acredita que
o leilão de Libra será bastante disputado pelas gi-
gantespetrolíferas, apesardeaindaexistiremdúvi-
das quanto ao retorno dos investimentos.
— O leilão deve atrair o interesse de todas as

gigantes petrolíferas, devido aos elevados inves-
timentos e bônus de assinatura exigidos. E os
chineses devem vir sim, já que o petróleo é uma
questão estratégica para eles — disse Villela.
Luis Pacheco, do escritório Veirano Advoga-

dos, também acredita numa forte disputa de Li-
bra, mas por um número pequeno de empresas
que deverão vir em consórcios.
— Acredito que a disputa de Libra pelas chi-

nesas será bastante acirrada. O leilão serámuito

concorrido — destacou Pacheco.
Libra está sendo cobiçada pelas gigantes

mundiais, pois tem reservas estimadas entre 8
bilhões a 12 bilhões de barris de petróleo. A área
será explorada pelo novo regime de partilha, na
qual o óleo produzido é dividido com o governo
federal. O bônus de assinatura foi fixado em R$
15 bilhões. A Agência Nacional do Petróleo
(ANP) estima que o pico de produção pode che-
gar a 1 milhão de barris diários, metade da pro-
dução brasileira atual.
Hoje a ANP realiza os seminários técnico-am-

biental e jurídico-fiscal para o leilão de Libra e
amanhã termina o prazo para as empresas ma-
nifestarem o interesse no certame.

GOVERNO SE PREPARA PARA BATALHA JURÍDICA
O governo federal deve preparar sua equipe de
advogados para uma possível batalha judicial
contra o leilão. O diretor do Instituto de Energia
e Ambiente da USP e ex-diretor da Petrobras Il-
do Sauer disse que está preparando uma ação
na Justiça contra a oferta, reunindo entidades
como o Sindipetro-RJ e a Associação dos Enge-
nheiros da Petrobras (Aepet).
Entre as petrolíferas esperadas na disputa de

Libra estão as americanas Exxon e a Chevron, a
anglo-holandesa Shell, a BP do Reino Unido, a
francesa Total, a norueguesa Statoil e amalasia-
na Petronas, entre outras.
Em Porto Alegre, a presidente Dilma Rousseff

voltou a destacar ontem que o leilão do campo
de Libra vai gerar uma demanda entre 12 e 17
novas plataformas de petróleo para a Petrobras.
Dilma defendeu a participação crescente de
empresas privadas junto ao crescimento dapro-
dução de óleo e gás do país. A presidente da Pe-
trobras, Graça Foster, por sua vez, voltou a enfa-
tizar que a produção de óleo no Brasil deve al-
cançar 4 milhões de barris/dia em 2020.
— Com essa licitação do campo de Libra, que

nós esperamos que tenha um potencial bastan-
te expressivo, vamos ter, segundo a ANP, uma
possibilidade de demanda entre 12 e 17 plata-
formas. Obviamente, ligado a essa questão de
Libra, haverá demandas de várias outras indús-
trias. (Colaborou Flávio Ilha). l

Setor de petróleo teme
entrada de chinesas
Presidente Dilma destaca oportunidades com Libra
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Confiança. Graça Foster: previsões otimistas durante assinatura de contrato de plataformas para a Petrobras
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dos EUA sobre Petrobras
inviabilizaria processo
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-BRASÍLIA- A oposição e parte do
PMDB se mobilizam no Con-
gresso para forçar o governo a
adiar o leilão do pré-sal no cam-
po de Libra. Ontem, o senador
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)
apresentou um projeto de de-
creto legislativo àmesa do Sena-
do para adiar a licitação, com o
argumento de que não existe
condição técnica nem política
de a disputa ocorrer em meio à
suspeita de que o sistema de in-
formações da Petrobras foi vio-
lado em espionagempela Agên-
cia de Segurança Nacional dos
EUA (NSA, na sigla em inglês). A
proposta é assinada pelos sena-
dores do PMDB, Pedro Simon
(RS) e Roberto Requião (PR).
Amanhã, os parlamentares

vão defender no plenário do
Senado a urgência ao projeto.
Randolfe informou que apre-
sentará ainda mandato de se-
gurança ao Supremo Tribunal
Federal (STF), pedindo a sus-
pensão da licitação:
— Diante dos últimos acon-

tecimentos, acho que não há
condições técnicas e políticas
de seguir com a licitação —
disse Randolfe.

‘BARULHO DO CONGRESSO’
Hoje, a diretora geral da Agên-
cia Nacional do Petróleo (ANP),
Magda Chambriand, deverá
comparecer à audiência con-
junta do Senado (Assuntos Eco-
nômicos e Relações Exteriores)
para dar explicações sobre o ca-
so. Amanhã, será a vez da presi-
dente da Petrobras, Maria das
Graças Foster, dar depoimento
na CPI da Espionagem.
O governo insiste com o cro-

nograma e vai usar a base par-
lamentar para apagar o incên-
dio, mas fontes da equipe eco-
nômica admitem que a reali-
zação do leilão na data marca-
da (21 de outubro) vai depen-
der do “barulho doCongresso”.
Na proposta de decreto legis-

lativo, Randolfe pede que se-
jam sustadas as resoluções 04
e 05/2013 do Conselho Nacio-
nal de Política Energética, que
autorizam a primeira rodada e
licitações dos blocos do pré-sal
e a portaria 218/2013, do Mi-
nistério de Minas e Energia.
“Nenhum país soberano, in-

dependente, leiloa petróleo já
descoberto”, diz o senador na
justificativa. l

Senadores
tentam adiar
leilão do
pré-sal
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O Melhor da gastronomia e do vinho
como o famoso chileno CABALLO LOCO

Apalta 2010 Grand Cru (rótulo azul).

Preço de R$ 247,00 por R$ 219,00

www.bergut.com

Niterói: Rua Miguel de Frias, 169 - Lj. 102 - Icaraí - Tel.: (21) 2620-7666
Castelo: Av. Erasmo Braga, 299 - lj. B - Tel.: 2220-1887
Centro: Rua Senador Dantas, 100 - Lj. A - Tel.: 2532-7332

COMUNICADO
Aempresa ARMCOSTACOS/AINDÚSTRIAMETALÚRGICA,CNPJ72.343.882/0001-07,
dá conhecimento que solicitou à Confederação Nacional da Indústria-CNI pesquisa em
âmbito nacional para emissão deAtestado de Produtor e Fornecedor Exclusivo do bem
industrial TUBOS DEAÇO CORRUGADO cujo NCM é 94060092.

Pregão Presencial Internacional com Registro de
Preços nº 0008/13

A Casa da Moeda do Brasil – CMB comunica que realizará o Pregão Presencial
Internacional comRegistro de Preços nº0008/13 –Aquisição de Banda Holográfica
de Segurança, no dia 30 de outubro de 2013, as 09:00 horas; O Edital encontra-se
disponível nos seguintes endereços eletrônicos: www.casadamoeda.gov.br /
www.licitacoes-e.com.br. E-mail: jsouza@cmb.gov.br.

JORGE JESUS DE SOUZA
PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0116/2013
A Casa da Moeda do Brasil – CMB comunica que o Pregão Eletrônico
nº 0116/2013 – Prestação de Serviços de Seguro de Riscos Nomeados,
anteriormente marcado para o dia 05 de setembro de 2013, às 09:30 horas, foi
adiado para o dia 21 de outubro de 2013, às 09:00 horas. O Edital encontra-se
disponível nos seguintes endereços eletrônicos: www.casadamoeda.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br. E-mail: josiane.vilela@cmb.gov.br. Tel. (21) 2414-2201

JOSIANE CRISITNA REZENDE VILELA
PREGOEIRA

AVISO DE ADIAMENTO

Ministério da
Educação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.01/2013 – Reforma e Ampliação do
Complexo Ambulatorial do HUAP - Proc. 23069.077911/2013-69,
data/hora: 17/10/2013 às 10:00h.
Informações: Rua Marquês do Paraná, nº 303 – Prédio Anexo
– 5º andar – Centro – Niterói/RJ, Tel./fax: (21) 2629-9403 -
www.comprasnet.gov.br.
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