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CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 04.032.433/0001-80 - NIRE 35300180631

Companhia Aberta
Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral Extraordinária: O Conselho de Adminis-
tração da Contax Participações S.A. (“Companhia”) convoca os senhores acionistas a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se, em segunda convocação, no
dia 30 de janeiro de 2018, às 10:00horas, na sede da Companhia, na Avenida Paulista, nº 407, 8º
andar, São Paulo/SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Alteração
da razão social da Companhia para Liq Participações S.A., com a consequente alteração do caput
art. 1º do seu estatuto social; (ii) Alteração do caput do art. 5º do estatuto social da Companhia para
refletir o aumento do capital social da Companhia realizado, em 16 de dezembro de 2016, por meio
da capitalização de créditos dos dividendos declarados pela Companhia em 30 de abril de 2015; e (iii)
Alteração do limite do capital autorizado da Companhia, nos termos do artigo 168 da Lei nº 6.404/76,
e consequente alteração do parágrafo 3º do art. 5º do estatuto social da Companhia. A Assembleia
Geral Extraordinária será instalada com qualquer número de acionistas presentes, uma vez que está
sendo realizada em segunda convocação, tendo em vista a não verificação, na Assembleia Geral
Extraordinária de 19 de janeiro de 2018, do quórum de instalação exigido no artigo 135 da Lei das
Sociedades por Ações para que pudessem ser deliberadas as matérias acima relacionadas, as quais
dizem respeito a alterações no Estatuto Social da Companhia. Instruções Gerais: 1. Na forma do
disposto no §3º do art. 135 da Lei nº 6.404/76, todos os documentos relativos às matérias constante
da Ordem do Dia, inclusive os documentos e informações exigidos pela Instrução CVM nº 481/09,
estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia, e podem ser visualizados na rede mun-
dial de computadores, na página da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (http://ri.liq.com.br/). 2.
Objetivando conferir maior celeridade ao processo de cadastramento dos acionistas presentes na
Assembleia, solicitamos ao acionista que desejar ser representado por procurador que deposite, com
até 2 (dois) dias úteis de antecedência, o respectivo mandato, com poderes especiais, acompanhado
de cópia de atos societários e/ou documentos que comprovem a representação do acionista, quando
pessoa jurídica, na Avenida Paulista, nº 407, 8º andar, São Paulo/SP, de 9:00h às 12:00h e de 14:00h
às 18:00h, aos cuidados da Diretoria Jurídica. Cópia da documentação poderá ser encaminhada por
correio eletrônico para o seguinte endereço: juridicosocietario@liq.com.br, com cópia para a área de
relações com investidores ri@liq.com.br. 3. O acionista participante de Custódia Fungível de Ações
Nominativas das Bolsas de Valores que desejar participar desta Assembleia deverá apresentar extra-
to emitido com até 2 (dois) dias úteis de antecedência, contendo a respectiva participação acionária,
fornecida pelo órgão custodiante. São Paulo, 20 de janeiro de 2018. Márcio Adolpho Girão Barros
Quixadá - Presidente do Conselho de Administração.

COMUNICADO DE ABERTURA: A Prefeitura do Município de Embu-Guaçu, COMUNICA aos interessados a
ABERTURA DA SEGUINTE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/2017 - Processo Administrativo nº.
E – 7.904/2017 - TIPO: Menor preço global; OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços
técnicos de engenharia elétrica especializada em gerenciamento e operação de sistema de iluminação
pública, compreendendo: manutenção corretiva e preventiva do parque de iluminação pública do Município
de Embu-Guaçu em todo o seu território, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos
e ferramental necessária,aproximadamente 6318 pontos praça de iluminação, em conformidade com o
projeto básico (anexo I) e demais especificações do edital e seus anexos.A abertura da Sessão Pública será
às 09h00 do dia 22/02/2018, na Sala das Licitações, situada na Rua Coronel Luiz Tenório de Brito nº. 458,
Centro, Município de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, com a entrega dos envelopes até as 08h30min.
Os documentos referentes ao credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos da Habilitação,
os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação, deverão ser entregues até as
08h30min do dia 22/02/2018 diretamente no Departamento de Licitação e Contratos, O caderno de licitação
composto de edital e anexos poderá ser adquirido na Departamento de Licitação e Contratos, localizada Rua
Coronel Luiz Tenório de Brito nº. 458, Centro, Município de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, no horário das
09h00 às 17h00 horas, até o segundo dia útil que anteceder a data da abertura do certame, ou pela Internet,
no endereço eletrônico da Prefeitura de Itapecerica da Serra,licitacao@embuguacu.sp.gov.br- Maria Lucia
da Silva Marques – Prefeita Municipal – Embu Guaçu – 22 de Janeiro de 2018.

PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO
DE PREÇO Nº 440/2017

Tipo: Menor Preço. O Estado de Minas
Gerais, por intermédio daCentral deCompras
da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão – SEPLAG, realizará a licitação
para Compra Estadual de Medicamentos
II, em atendimento à demanda de diversos
órgãos e entidades do Estado de Minas
Gerais. A sessão do pregão iniciará no
dia 2/2/2018, às 10 horas, no site www.
compras.mg.gov.br. Mais informações:
comprascentrais@planejamento.mg.gov.
br. BH/MG, 22/1/2018. Cesar Cristiano
de Lima, Secretário-Adjunto – SEPLAG.

ASPDM -Associação Paulista para o Desenvolvimento daMedicina
- Hospital Geral de Pedreira, convida as empresas interessadas em
participar do Pregão Eletrônico nº SE-001/2018, a ser realizado para a

contratação de empresa para prestação de serviço de Locação eManutenção
de Ramais Móveis e Interfaces de Celular. Para informações e condições de
participação acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO
DE PREÇO Nº 391/2017

Tipo: Menor Preço. O Estado de Minas
Gerais, por intermédio da Central de
Compras da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – SEPLAG, realizará
licitação para aquisição de Materiais
de Laboratório, Reagentes Químicos e
Instrumentos de Medição, em atendimento
à demanda de vários órgãos e entidades
do Estado. A sessão do pregão iniciará no
dia 5/2/2018, às 10 horas, no site www.
compras.mg.gov.br. Mais informações:
comprascentrais@planejamento.mg.gov.
br. BH/MG, 23/1/2018. César Cristiano
de Lima, Secretário-Adjunto – SEPLAG.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia torna público p/ conhecimento dos inte-
ressados que na sala de Licitações do Depto de Compras e Licitações, sito
à Av. Prof° Joaquim Barreto, 1000 Atalaia – Cotia/SP, que será realizada em
ato público a licitação descrita abaixo:
1) PA nº 22.531/2017. PP nº 81/2017 às 09:30 hs do dia 05/02/2018. Objeto:
Contratação de Empresa para Fornecimento de MATERIAIS PERMANEN-
TES, contempladas pela emenda nº 11997.758000/1140-04 do Ministério da
Saúde do Governo Federal. O edital está disponível para a retirada dos inte-
ressados, através do endereço eletrônico rosana.compras@cotia.sp.gov.br.
a) Dr. Magno Sauter – Secretário Municipal da Saúde

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA DE SEGUROS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - COSESP

CNPJ nº 62.088.042/0001-83 - NlRE nº 35300032071
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 18.10.2017

1. Data, Hora e Local: No dia 18 de outubro de 2017, às 15:00 horas, na sede da Companhia, à
Rua Pamplona, 227 - 16º andar, Bela Vista, São Paulo (SP). 2. Convocação: Conforme Edital de
Convocação publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Folha de S. Paulo”,
nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2017. 3. Quórum: Os acionistas representando 94,73% do
capital social, conforme assinaturas registradas no Livro de Presença de Acionistas.
4. Composição da Mesa: Hélcio Tokeshi, Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de
Administração; Camila Rocha Cunha Viana, Procuradora do Estado de São Paulo, representante
do acionista Fazenda do Estado de São Paulo; Gilberto Antonio Gonçalves Pucci, Diretor
Presidente;DenysGrassoPotgman,Secretário.5.DocumentosdisponibilizadosaosSenhores
acionistas: Disponibilizados aos senhores acionistas cópias das publicações do Edital de
Convocação e do Parecer CODEC nº 128/2017, de 10.10.2017.6. Ordem do Dia: 6.1 - Assuntos
da Assembleia Geral Extraordinária: Eleger membro do Conselho de Administração e fixar a
sua remuneração. 7. Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária: Colocadas em
discussão e votação as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade dos
votos presentes na Assembleia Geral Extraordinária, deliberaram: 7.1 - eleição de membro do
Conselho de Administração: Para composição do Conselho de Administração, considerando os
termos do Parecer CODEC nº 128/2017, de 10.10.2017, os senhores acionistas elegeram:
Augusto Bezana, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de
Identidade RG nº 13.019.094-9, inscrito no CPF sob o nº 259.446.618-28, com endereço
residencial na Rua Marcos Lopes, 233, apartamento 57, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP. A
investidura no respectivo cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos
previstos na Lei das Sociedades Anônimas e demais disposições vigentes. No que se refere à
declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. O conselheiro ora
eleito deverá exercer suas funções nos termos dos estatutos sociais da Companhia, com mandato
unificado até a Assembleia que se destinar à aprovação das contas de 2018, observado o disposto
no caput, do artigo 140, da Lei Federal nº 6.404/76, e sua remuneração será fixada de acordo com
as orientações deste Colegiado, nos termos do Parecer CODEC nº 001/2007, condicionando o
seu recebimento à observância das condições previstas no Parecer CODEC nº 116/2004,
podendo fazer jus, ainda, à gratificação “pro rata temporis”a que faz menção o Parecer CODEC nº
057/2003 e o artigo 4º, da Deliberação CODEC nº 01/91. 8. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, a Presidência encerrou os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, lavrando-se a
presente ata no livro próprio que, depois de lida e aprovada, vai assinada por todos os acionistas
presentes e pelos membros da Mesa. Hélcio Tokeshi, Presidente da Mesa e Presidente do
Conselho de Administração; Camila Rocha Cunha Viana, Procuradora do Estado de São Paulo,
representante do acionista Fazenda do Estado de São Paulo, Gilberto Antonio Gonçalves Pucci,
Diretor Presidente; Denys Grasso Potgman, Secretário. JUCESP nº 1.390/18-1 em 03/01/2018.
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

COMUNICADO A PRAÇA - TENTATIVA DE ESTELIONATO
FGF AGRICULTURA & NEGÓCIOS LTDA, com sede na Rua Gen. Jardim, 482, 11º and.,Vila Buarque,
São Paulo/SP, CEP 01223-011, inscrita no CNPJ/MF nº 07.139.671/0001-87, comunica que
estelionatários vêm usando o nome da empresa para tentar comprar mercadorias estranhas
a atividade empresarial, apresentando cópias de documentos falsificados: 4ª Alteração do
Contrato Social arquivado na JUCESP em 21/09/2017, balanço patrimonial, telefone (11) 4112-
2013, ficha de cadastro e e-mails forjados (compras@fgfnegocios.com e financeiro@fgfnegocios.
com). Esclarecemos que não temos comprador de nome Antônio Augusto Pereira. Foram
tomadas as medidas cabíveis, com registro de Boletim de Ocorrência no 16º D.P. de São Paulo,
comunicando o SCPC, Serasa, bancos e parceiros comerciais. Para esclarecimentos contatar a Sra.
Nice, telefone (11) 2858-8682 no horário comercial. É o que nos competia como medida de cautela.
São Paulo/SP, 18 de janeiro de 2018. Felipe Augusto Alonso. Sócio-administrador.

Cambria Participações Ltda.
CNPJ 13.055.061/0001-06 - NIRE 35.225.030.020

Ata de Reunião dos Sócios realizada em 16.01.2018
Data, Hora e Local: Aos 16 dias do mês de janeiro de 2018, às 14h30, na sede social da Sociedade, localizada
na Avenida Paulista, 2.100, Cerqueira César, São Paulo, SP, CEP 01310-930. Presença: Sócios representando a
totalidade das quotas representativas do capital social da Sociedade, Quince Participações Ltda., com sede social
na Avenida Paulista, 2.100, Cerqueira César, São Paulo, SP, CNPJ 13.323.897/0001-36, NIRE 35.225.154.306,
neste ato representada por seus Diretores, Edson Marinelli, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG
2.024.411 SSP/RJ, CPF 098.303.407-91, e Augusto Francisco Filho, brasileiro, casado, bancário, RG 5.949.286-7
SSP/SP, CPF 072.393.358-87, ambos com domicílio na Avenida Paulista, 2.100, Cerqueira César, São Paulo, SP,
CEP 01310-930; e Investpar Participações S.A., com sede social na Avenida Paulista, 2.100, Cerqueira César, São
Paulo, SP, CNPJ 38.956.223/0001-08, NIRE 35.300.128.931, neste ato representada por seus Diretores, Edson
Marinelli e Augusto Francisco Filho, acima qualificados. Mesa: Edson Marinelli - Presidente. Augusto Francisco
Filho - Secretário. Ordem do Dia: Rerratificar a deliberação tomada em Reunião dos Sócios desta Sociedade, de
30.11.2017, às 12h, relativamente ao valor da redução do capital social, número de quotas canceladas e valor do ca-
pital social após a redução. Deliberação: Durante a reunião, os Sócios deliberaram, de comum acordo, rerratificar a
deliberação tomada em Reunião dos Sócios realizada em 30.11.2017, às 12h, a qual passa a ter a seguinte redação:
“Reduzir o capital social no valor de R$990.000,00, passando de R$19.311.000,00 para R$18.321.000,00, com o
cancelamento de 990.000 quotas, do valor nominal de R$1,00 cada uma, de propriedade e titularidade da sócia
Quince, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do inciso II do Artigo
1.082 do Código Civil, mediante restituição do mencionado valor à sócia Quince em moeda corrente nacional, com
a concordância da sócia Investpar. Encerramento: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta Ata que, lida e aprovada
por todos, foi assinada. (aa) Mesa: Edson Marinelli - Presidente, Augusto Francisco Filho - Secretário; Sócios:
Quince Participações Ltda. e Investpar Participações S.A., ambas por seus Diretores, Edson Marinelli e Augusto
Francisco Filho. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio da Sociedade. Edson
Marinelli - Presidente; Augusto Francisco Filho - Secretário.

Encontra-se aberto no Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, o Pregão Eletrônico nº 01/2018,
Processo FUSSESP nº 964254/2017, Oferta de Compra nº 510032000012018OC00001, objetivando a
prestação de serviços de nutrição e alimentação a servidores e empregados, objetivando a operacionalização
e o desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimento de refeições, assegurando uma alimentação
balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas. A realização da sessão será no dia 09/02/2018
às 08h30, no sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. Data do início do prazo para envio da
proposta eletrônica: 23/01/2018. O edital na íntegra encontra-se disponível para consulta ou download nos sítios
www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, e www.imprensaoficial.com.br, opções e-negócios-públicos.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

EDITAL

Nobre Seguradora do Brasil S.A.
Em Liquidação Extrajudicial

CNPJ nº 85.031.334/0001-85
Aviso de Licitação - Leilão On Line

Nobre Seguradora do Brasil S/A - Em Liquidação Extrajudicial torna
pública a realização de Leilão On Line para venda de bens móveis
e de informática. As datas de encerramento para apresentação
de lances serão 02 e 23/02/2018. Maiores informações no site
www.satoleiloes.com.br. Pedro Paulo Pereira Mota - Liquidante.

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA / HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA, convida as empresas
interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº SE 002/2018,

realizado para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de Locação de Equipamentos Médicos-Hospitalares. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado/

ATENÇÃO
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E ANUNCIANTES.

Devido ao feriado de 25 de janeiro,
“Aniversário de São Paulo”, os fechamentos

publicitários serão antecipados nas seguintes edições:

Sexta-feira 26/01

Folha de S. Paulo Entrega de AP Material

Poder/Mundo/Mercado 17h00 4ª F 18h00 4ª F

Cotidiano/Esporte 17h00 4ª F 18h00 4ª F

Classificados 17h00 4ª F 18h00 4ª F

Agora-SP Entrega de AP Material

1º Caderno/Vencer/Clas 17h00 4ª F 18h00 4ª F

Sábado 27/01

Folha de S. Paulo Entrega de AP Material

Ilustrada/Acontece 18h00 4ª F 19h00 4ª F

Agora-SP Entrega de AP Material

Agora Máquina 18h00 4ª F 19h00 4ª F

Domingo 28/01

Folha de S. Paulo Entrega de AP Material

Ilustrada 17h30 4ª F 19h00 4ª F

Ilustríssima 16h00 4ª F 18h00 4ª F

Sexta-feira 02/02

Folha de S. Paulo Entrega de AP Material

Guia da Folha (Bares e Rest.) 14h00 4ª F 16h00 3ª F

SECRETARIA DA FAZENDA

EXTRATO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

Art. 57, inciso II e Art. 58, inciso I, ambos da Lei Federal nº 8.666/93: Proc. ADM nº 016/14;
Cont.: HS Locadora de Veículos Ltda. - ME; Obj.: Contrat. de emp. p/prest. de serv. de transporte
mediante locação de veículos com condutor e combustível; Parecer Sujur nº 100/17 de 27/11/17;
Conta orçamentária: 2010811 - Locação de Veículos com condutor e combustível; Ass.: 04/01/18;
Vig.: 01/06/18 a 31/08/19;Valor: R$ 874.376,84.

A SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina - Hospital Cantareira, convida as empresas interessadas
em participar do Pregão Eletrônico nº SE-002/2018, a ser realizado

para a contratação de empresa para prestação de serviço de Remoção
Esporádica de Pacientes com Ambulância Convencional (Simples
com Oxigênio) e UTI com Médico. Para informações e condições de
participação acessar o site http://www.publinexo.com.br/privado.

PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO
DE PREÇO Nº 320/2017

Tipo: Menor Preço. O Estado de Minas
Gerais, por intermédio da Central de Compras
da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG, realizará a licitação para
Aquisição de Mobiliários Programa Farmácia
Para Todos, em atendimento à demanda de
diversos órgãos e entidades do Estado de
Minas Gerais. A sessão do pregão iniciará
no dia 2/2/2018, às 10 horas, no site www.
compras.mg.gov.br. Mais informações:
comprascentrais@planejamento.mg.gov.
br. BH/MG, 22/1/2018. César Cristiano
de Lima, Secretário-Adjunto SEPLAG.

AVISO DE LICITAÇÃO

OServiçoSocial doComércio–AdministraçãoRegional noEstadodeSãoPaulo,
nos termos da Resolução nº 1.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada
na Seção III do Diário Oficial da União – Edição nº 144 de 26/07/2012, torna
pública a abertura das seguintes licitações:

MODALIDADES: Pregão Eletrônico e Concorrência
Objetos:
PE-S 018/2018 – Serviços de marcenaria para fabricação de mobiliário em
atendimento às Lojas Sesc para diversas Unidades. Abertura: dia 31/01/2018
às 10h30.
PE-S 015/2018 –Serviçosdepré-impressão, impressãoe fornecimentodepeças
gráficas para diversas Unidades. Abertura: dia 06/02/2018 às 10h30.
PE-S 020/2018 – Locação de equipamentos de iluminação, sonorização e
audiovisual para diversas Unidades. Abertura: dia 09/02/2018 às 10h30.
PE-S 019/2018 – Serviços demontagem cenográfica para aUnidade 24 deMaio.
Abertura: dia 09/02/2018 às 10h30.
PE-S 022/2018 – Serviços de transporte de passageiros em atendimento ao
programa de Turismo Social, para diversas Unidades. Abertura: dia 05/02/2018,
às 10h30.
CA O - 01/2018 –Serviçosde implantaçãodegrupomotogeradorparaaUnidade
Pompeia. Abertura: dia 15/02/2018 às 11h.
A consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônico
sescsp.org.br mediante breve inscrição para obtenção de senha de acesso.

LUCIANA COELHO
ENVIADA ESPECIAL A DAVOS, SUÍÇA

O FMI está otimista com a
economia mundial. No novo
WorldEconomicOutlook,lan-
çado nesta segunda (22) em
Davos,oFundoMonetário In-
ternacional revisou em 0,2
ponto percentual para cima
suas expectativas de cresci-
mentoem2018e 2019eprevê
avançode3,9%nosdoisanos,
impulsionado sobretudo pe-
lareformatributárianosEUA.
Essa melhora, porém, não

dissipa riscos de médio pra-
zo, como a implementação
daprópriareformaeeleições-
chaveprevistasemeconomias
de peso como Brasil, México
e Itália, cujos resultados po-
dem desviar a rota das refor-
masqueoFundorecomenda.
Adiretora-gerentedoFun-

do, Christine Lagarde, aler-
tou ao apresentar o relatório
em Davos para o fato de que
1/5 dos países emergentes e
em desenvolvimento experi-
mentaramumencolhimento

Instituição também
amplia projeçãode
crescimentopara o
Brasil para os próximos
2 anos, para 1,9%e2,1%

Fundo eleva para 3,9%perspectiva de expansãomundial em 2018 e em2019 sob empuxoda reforma tributária de Trump

EUAvão impulsionarPIBglobal, diz FMI
de sua renda per capita em
2017: “Muita gente ainda es-
tá fora da recuperação”.
Alémdos EUA, que devem

crescer, segundooFMI, 2,7%
neste ano e 2,5%nopróximo
(0,4 ponto e 0,6, respectiva-
mente,acimadaprojeçãoan-
terior), também as economi-
as europeias e asiáticas ga-
nham fôlego após os anosde
avanço tíbioque se seguiram
à crise global de 2008-2010.
Já para osmercados emer-

gentes as projeções foram
mantidas emcrescimentode
4,9% neste ano e de 5% em
2019,puxadopelaChina(que
avançará6,6%e6,4%segun-
do o Fundo, 0,1 ponto acima
da projeção anterior) e pela
Índia, que saltará 7,4% e
7,8%, respectivamente.
O cenário para a América

Latina, que passará por uma
série de trocas de governo
neste ano, está fortemente

MAIS TRAÇÃO
FMI eleva previsões de crescimento mundial

Variação, em relação à projeção anterior, em%

Mundo EUA

Brasil

China

2019**2018**2017*2016

1,1
1,9 2,1
+0,4 +0,1

+0,2 +0,2
+0,4 +0,6

+0,1 +0,1

-3,5

2019**2016

3,2 3,7 3,9 3,9

2019**2016

1,5
2,3 2,7 2,5

2019**2016

6,7 6,8 6,6 6,4

*Estimativa **Projeções Fonte: FMI

PIB, em%

atrelado às urnas, ressalva o
Fundo, prevendo 1,9% de
avanço na região no ano e
2,6% no próximo.
OBrasil teve suasperspec-

tivas de crescimento melho-
radas pelo FMI, em 0,4 pon-
to neste ano (quando é espe-
rado crescimento de 1,9%) e
0,1 ponto no próximo, quan-
do muda o governo e o país
deve avançar 2,1%.
Apesardorebaixamentoda

avaliaçãodopaís pela S&P, o
Fundo ampara seus cálculos
em um avanço acima do es-
perado no último trimestre e
na perspectiva “mais firme”,
afirma,de implementaçãode
reformas— embora o pacote
queesteja sendoaprovado fi-
que aquém dos planos inici-
ais do governo Temer.

COMÉRCIO GLOBAL
Aexpectativadequeoscor-

tes de impostos prometidos

para os próximos anos pelo
governoTrumpdêimpulsoao
consumo terá, segundo o re-
latório, impacto não só na
produçãodosEUAedeoutros
grandes exportadores (caso
de China e Alemanha) mas
tambémnovolumedecomér-
cio global, que deve avançar
4,6% e 4,4% em 2018 e 2019,
acima do esperado.
Apesardootimismo,oFMI

nãofogeàsuacartilhaeexor-
ta os governos a aproveitar o
ciclo de fortalecimento das
economiasparapromover re-
formaseajustesqueosusten-
tem, já que a partir de 2022 a
reforma tributária dos Esta-
dosUnidoselevaráos impos-
tos de parte das famílias de
classemédia, oquedeveafe-
tar o consumo e, possivel-
mente, a demanda global.

» LEIA MAIS sobre o Fórum
Econômico Mundial em ‘Mundo’


