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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
AVISO - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0466/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2019

O Pregoeiro da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, diante dos termos do processo administrativo em
epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
e conservação de jardins, áreas verdes e solos naturais localizados na sede da Câmara Municipal de São
Caetano do Sul, com fornecimento de equipamentos, ferramentas, insumos e produtos ordinários necessários
e adequados à perfeita execução dos serviços, conforme especificações constantes no Termo de Referência
(Anexo I), ADJUDICOU o objeto do certame à empresa AMAZÔNIA AMBIENTAL – CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI, e o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul HOMOLOGOU
o procedimento licitatório à empresa AMAZÔNIA AMBIENTAL – CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
EIRELI, no VALOR GLOBAL de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) pelo período de 12 (doze) meses.

São Caetano do Sul, 14 de maio de 2019.
FERNANDO JULIO TEIXEIRA - Pregoeiro

SECRETARIA DA SAÚDE

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Gabinete, o seguinte pregão:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2019-SMS.G, processo 6018.2019/0017777-8,
destinado ao registro de preços para o fornecimento de MEDICAMENTOS
CONTROLADOS II, para a COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
SUPRIMENTOS - CAS, DIVISÃO DE SUPRIMENTOS/Grupo Técnico de Compras
- GTC/Área Técnica de Medicamentos, do tipo menor preço. A abertura/
realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 10h30min do dia
31 de maio de 2019, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da
4ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema,
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
RETIRADA DE EDITAL
O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br; www.comprasnet.gov.br,
quando pregão eletrônico; ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na
Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010,
mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital,
através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6444/2017
CONCORRÊNCIA Nº 01/2018
CONTRATO C.M. Nº 10/2018
TERMO ADITIVO Nº 10-01/2019
CONTRATANTE: Câmara Municipal de São Caetano do Sul
CONTRATADA: Cin Comunicação Integrada Ltda-EPP
OBJETO: Termo aditivo de acréscimo de valor referente à contratação de agência de publicidade para prestação
de serviços de publicidade, que entre si celebram a Câmara Municipal de São Caetano do Sul e a empresa Cin
Comunicação Integrada Ltda-EPP.
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO ACRÉSCIMO: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), correspondente a
20,84% (vinte virgula oitenta e quatro pontos percentuais), do valor originário do contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.01.01.01.031.0001.2089.33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Jurídica.
DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 14 de maio de 2019.

São Caetano do Sul, 14 de maio de 2019.
ECLERSON PIO MIELO

Presidente

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 14/2019-AGR
Objeto: Aquisição de acessórios complexos
para o Mrt 81mm para registro de preços.
Edital a partir: 16/05/2019 das 10:00
às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00
horas. Entrega das propostas: a partir de
16/05/2019 às 10:00 horas. Abertura das
propostas: em 30/05/2019 às 10:00 horas.
Endereço: Rua Monsenhor Manuel Gomes
nº 563, Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone:
(21) 3483-9017, 3483-9018. Cópia do edital:
no www.comprasgovernamentais.gov.br ou
na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO EXÉRCITO

ARSENAL DE GUERRA DO RIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 13/2019-AGR
Objeto: Aquisição de anel, culatra e
percutor para o Mrt 81mm para registro
de preços. Edital a partir: 16/05/2019 das
10:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00
horas. Entrega das propostas: a partir de
16/05/2019 às 10:00 horas. Abertura das
propostas: em 29/05/2019 às 10:00 horas.
Endereço: Rua Monsenhor Manuel Gomes
nº 563, Caju, Rio de Janeiro, RJ. Telefone:
(21) 3483-9017, 3483-9018. Cópia do edital:
no www.comprasgovernamentais.gov.br ou
na seção de Compras do Arsenal.

Ordenador de Despesas

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ME-
DICINA – HOSPITAL DE CLINICAS LUZIA DE PINHO MELO – MOGI DAS
CRUZES, convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrôni-

co SE nº 003/2019, realizado para a Contratação de empresa especializada em serviço
esporádico de remoção de pacientes com ambulância convencional (suporte básico)
e suporte avançado – UTI móvel (adulto, pediátrico e neonatal). Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMEN-
TO DA MEDICINA/ HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA, convida as
empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico SE nº

015/2019 (ID 1.281), realizado para a Contratação de Empresa para Presta-
ção de Serviços Médicos na Especialidade de Nefrologia. Para informações e
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Cotia, torna público p/ conhecimento dos
interessados que na sala de Licitações do Depto de Compras e Licitações,
sito à Av. Prof.° Joaquim Barreto, 1000 Bairro Atalaia – Cotia/SP, que será
realizada em ato público a licitação descrita abaixo:
PA nº 52.992/2018. PP nº42/2019 às 09:30hs do dia 30/05/2019.Objeto:
Registro de Preços para aquisição de aparelhos auditivos.
O edital estará disponível para a retirada dos interessados, através do sitio
da Prefeitura Municipal de Cotia, www.cotia.sp.gov.br.
a) Magno Sauter - Secretária Municipal de Saúde

Edital de Licitação - Pelo presente Edital, o Sindicato dos Mestres e Contramestres, Líderes, Supervisores, Pes-
soal de Escritório e Cargos de Chefia na Indústria de Fiação e Tecelagem, Tinturaria e Estamparia de Tecidos,
de Beneficiamento e Acabamento de Tecidos e Não Tecidos; De Linhas e Meias; Cordoalha e Estopa; Artigos
de Cama, Mesa e Banho; De Fibras Artificiais; Sintéticas e Naturais; Indústrias e Colchões; Sacarias e Ence-
rados; Passamanarias; Rendas; Tapetes; Carpetes; Fabricação de Tecidos para Estofamentos e Revestimentos
de Veículos; Acabamento de Confecção de Malhas e Especialidades Têxteis no Estado de São Paulo, por seu
presidente, vem informar e convocar a todos os interessados, que de acordo com a aprovação na Assembleia Geral Extraor-
dinária, realizada aos dez dias do mês de janeiro de 2013, às dezessete horas(segunda convocação) para venda do imóvel
de propriedade desta entidade de classe, situada na Rua Laudelino Nogueira, 90 - São José dos Campos - SP, registrado a
fls.219 do livro n.3-Q sob o n.23.811, no livro de Transcrições de Transmissões - registrado perante o Cartório de Registro
de Imóvel de São José dos Campos - SP, se realizará a licitação na modalidade de concorrência, conforme previsão no artigo
41,§ 4ºdo Estatuto Social, na data de 07 de junho de dois mil e dezenove, às 15h00, na sede Social do Sindicato, sito à Rua
Júlio de Castilhos, 782 - Belenzinho - SP, observando-se o maior valor a ser pago à vista, baseado nas avaliações perante
imobiliárias da cidade de São José dos Campos -SP. Os interessados poderão entregar suas propostas, no período de 17 de
maio de 2019 à 06 de junho de 2019, em envelope lacrado, na secretaria da entidade sindical, de segundas às sextas-feiras,
das 8h00 às 17h00. O Edital completo e o Regulamento de Participação poderão ser retirados, após a publicação desse edital,
na secretaria da sede da entidade, no endereço supra citado. Serão recusadas as propostas que não atenderem as normas
contidas no regulamento. São Paulo, 14 de maio de 2019. Jorge Ferreira - Presidente.

SECRETARIA DE
ESPORTES E LAZER

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
PREÂMBULO

OFERTA DE COMPRA BEC: 801013801002019OC00010
CLASSE: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços
de limpeza, asseio e conservação/manutenção predial, desinsetização, dedetização
e desratização, e limpeza de caixa d’água/reservatório de água nas unidades
da SEME. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 004/SEME/2019. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO TOTAL.
AMBIENTE ELETRÔNICO DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: www.bec.sp.gov.br
ou www.bec.fazenda.gov.br.
RETIRADA DO EDITAL: DIVISÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES D.C.L DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, SITO NA ALAMEDA IRAÉ,
35, CEP 04075-000, SÃO PAULO, CAPITAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS
09:00 HORAS ÀS 12:00 HORAS E DAS 13:00 HORAS ÀS 18:00 HORAS, horário
oficial de Brasília - DF.
RETIRADA DO EDITAL PELA INTERNET: POR MEIO DE BAIXA DE ARQUIVOS
DIGITAIS NOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: www.bec.sp.gov.br e
http:/e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TEL. (11) 3396-6579.
INÍCIO DO PRAZO DE ENVIO DE PROPOSTAS ELETRÔNICAS - ANEXO II DO
EDITAL: DIA 17 DE MAIO DE 2019.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO DO CERTAME:
DIA 30 DE MAIO DE 2019, ÀS 11:00 HORAS, horário oficial de Brasília - DF.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - REDE ASSISTENCIAL DE SUPERVISÃO TÉCNICA DA
SAÚDE BUTANTÃ - convida as empresas interessadas em participar

do Pregão Eletrônico SE nº 007/2019, realizado para a Contratação de Serviço
de Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares. Para informações e con-
dições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA - HOSPITAL DE TRANSPLANTES DR. EURYCLIDES
DE JESUS ZERBINI, convida as empresas interessadas em participar

do Pregão Eletrônico nº 030/2019, a ser realizado para a contratação de
empresa especializada em prestação de serviços de implantação do plano de
manutenção, operação e controle - PMOC. Para informações e condições de
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – HOSPITAL DE CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida
as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico nº 002/2019, a

ser realizado para a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta,
transporte e destinação final de resíduo sólido comum e orgânico. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

AVISO RESUMIDO
DATA DA ELEIÇÃO: 18 de julho de 2019, às 10:00 horas, em primeira convocação, e após 6h, em segunda convocação.
LOCAL DA ELEIÇÃO: Sede do Conapra – Conselho Nacional de Praticagem, localizado naAvenida Rio Branco,nº 89 – Centro,
Sala 1.502,Rio de Janeiro/RJ,CEP: 20040-004. INSCRIÇÃO DE CHAPAS: De 16/05/2019 a 30/05/2019, das 08:00 às 18:00
horas, na Secretaria da Fenapráticos, localizada no SHN – Setor Hoteleiro Norte, Quadra 2, Bloco F, Sala 1.518, Ed. Executive
Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70702-000. PUBLICAÇÃO DAS CHAPAS INSCRITAS: 30/05/2019. PRAZO PARA
IMPUGNAÇÕES: 05 dias úteis, após publicação das chapas inscritas. OBS.: Serão afixadas cópias do edital nas sedes dos
sindicatos filiados à Federação. Brasília/DF, 16 de maio de 2019.

CARLOS ELOY CARDOSO FILHO
Presidente da Comissão Coordenadora Eleitoral

Ciaval Administradora de Bens e Direitos SPE S.A. - Em Liquidação
CNPJ/MF nº 29.270.070/0001-41 - NIRE 35.3.0051139-5

Edital de Convocação - 02ª Chamada Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os acionistas da CIAVALAdministradora de Bens eDireitos SPE S.A. - Em Liquidação (“Companhia”), para se reuniremnodia 20 demaio de 2019,
às 11 horas, no escritório de advocacia que lhe presta serviços, em razão da impossibilidade física de realização em sua sede social (artigo 124, §2º, da Lei
6.404/76), localizado à Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 828, 9º andar, Brooklin Novo, noMunicípio de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04571-010,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: a) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e b) Destinação do resultado do exercício. Em Assembleia
Geral Extraordinária: a) Homologar o aumento do capital da Companhia em razão da conversão de debêntures da 01ª Emissão de Debêntures,
mandatoriamente conversíveis em ações da Companhia, ocorrido em 02 de abril de 2019. Informações Gerais: Os acionistas deverão comparecer, no
escritório de advocacia que lhepresta serviços, em razãoda impossibilidade física de realização emsua sede social (artigo 124, §2º, da Lei 6.404/76), localizado
à Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 828, 9º andar, Brooklin Novo, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04571-010, com pelo menos 1
(uma) hora de antecedência, portando (i) documento de identidade original, quando pessoa física, ou instrumento de mandato específico para votação na
Assembleia Geral Ordinária, inclusive indicando a forma como vota cada uma das matérias da ordem do dia; ou (ii) documentos constitutivos da pessoa
jurídica, e suas alterações (ou consolidado), devidamente registrado na Junta Comercial competente, certidão simplificada emitida pela Junta Comercial
competente, documentos pessoais dos administradores da sociedade e instrumento de mandato específico para votação na Assembleia Geral Ordinária,
inclusive indicando a forma como vota cada uma das matérias da ordem do dia, quando se tratar de pessoa jurídica. São Paulo, 14 de maio de 2019.
Lucas SauloPinheiroFrança - Liquidante.

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO -
GUARULHOS, convida as empresas interessadas em participar do Pregão

Eletrônico SE nº 004/2019, realizado para a Contratação de empresa especializada
em serviços de Locação de equipamentos médico hospitalares. Para informações
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

-Cecilia Kang e
David E. Sanger

Washington | the neW York ti-
mes O presidente Donald
Trump agiu nesta quarta-
feira (15)paraproibirempre-
sasamericanasdetelecomu-
nicações de instalar equipa-
mentosestrangeirosquepos-
samrepresentarameaçaàse-
gurança nacional.
Amedidaintensificaabata-

lhacontraaChinaaobloque-
arvendasdeprodutosdaHua-
wei,amaiorfabricantechine-
sadeequipamentopararedes.
Trump assinou uma or-

dem executiva (o equivalen-
te a uma medida provisória
no Brasil) que instrui o se-
cretáriodeComércio,Wilbur
Ross,aproibirtransaçõesque
“apresentem riscos inaceitá-
veis”,masnãomencionoupa-
ísesouempresasespecíficos.
Amedida era esperada ha-

via muito tempo e represen-
ta a mais nova ação na bata-
lhadogovernocontraaChina
nasáreasdeeconomiaesegu-
rança. Tambémrepresenta a
medidamais extrema adota-
daporTrumpemsualutacon-
traosetortecnológicochinês.
Lideradospelosecretáriode

Estado,Mike Pompeo, repre-
sentantes do governo ameri-
cano vêm alertando os alia-
dos do país há meses para o
fato de que os EUA suspen-
deriamatransferênciadeda-
dos de seus serviços de infor-
maçõesaelescasoutilizassem
tecnologia da Huawei ou ou-
trasempresaschinesascomo
basepara suas redesdequin-
ta geração (5G).
Anovatecnologiapromete

não sómais velocidade para
oscelularesmastambémaco-
nexão de milhares de dispo-
sitivos à internet das coisas

—como carros autônomos,
câmerasdesegurançaeequi-
pamento industrial—, por
meiodeumanovaarquitetu-
ra de internet.
ODepartamentodeDefesa

edirigentesdosserviçosdein-
formaçõesamericanosdisse-
ramqueasempresaschinesas
terãoopoderdecontrolaras
redeseexpressarampreocu-
pações não só com a possi-
bilidade de que mensagens
confidenciais possam ser in-
terceptadas ou desviadas se-
cretamente para a China co-
mocomadequeasautorida-
deschinesasordenassemque
a Huawei suspenda a opera-
ção das redes, o que poderia
desordenar porções impor-
tantesdainfraestruturaame-
ricana, comogasodutos e re-
des de telefoniamóvel.

AHuaweinegaessas impu-
taçõeseseupresidente-execu-
tivojádeclarouquepreferiria
fecharaempresaaobedecera
ordensdogovernochinêspa-
ra interceptaroudesviar trá-
fegode internet.
Asautoridadesamericanas

dizemqueelenãoteriaesco-
lha: a lei chinesa requer que
ascompanhiasdopaísobede-
çamàsinstruçõesdoMinisté-
rio de Segurança doEstado.
Trump se envolveu inten-

samente na campanha, re-
alizando reuniões discre-
tas com executivos do se-
tordetelecomunicaçõesdos
EUA na Casa Branca e pon-
derando diferentes versões
da ordem executiva. Ele in-
sistiu emque os EUAdevem
“vencer” no 5G, mas foi in-
formado de que nenhuma

companhia americana pro-
duzoscomutadoresquerea-
lizamodirecionamentocen-
traldotráfegodeinternet5G.
A ordem executiva surgiu

em meio a uma escalada na
guerracomercialentreosEUA
e a China, com os dois lados
impondocentenasdebilhões
dedólares emtarifas, nosúl-
timosdias.
Trump acusou o governo

chinêsdepráticasdesleaisde
comércioeanunciouaumen-
todetarifassobreUS$200bi-
lhõesadicionaisemprodutos
chineses,nasemanapassada.
Mas poucas questões con-

quistaram tamanho apoio
bipartidário em Washington
quantoosalertasdogoverno
Trumpsobreasameaçasdese-
gurançaqueaHuaweieaZTE
—outra empresa conectada

profundamente ao governo
chinês—representam.Osape-
los se tornaram tão intensos
quehouvequemalertasseso-
brea criaçãodeumclimaco-
moodacaça aos comunistas
dopaís [nadécadade 1950], e
as autoridades chinesas afir-
mamqueasdosEUAdeixaram
acautelapara tráse ingressa-
ramno terrenodaparanoia.
As grandes operadoras de

telefoniamóveldopaís rejei-
taram o uso de equipamen-
tos daHuawei emsuas redes
5G,masaordemexecutivaga-
rantiráqueoperadorasdete-
lecomunicaçãomenoreseru-
raisevitemousodeprodutos
Huaweiemsuasnovasredes.
Como os sistemas 5G en-

volvem equipamentos de al-
tavelocidadeebaixoalcance,
a tecnologia está mais adap-
tada a áreas urbanas do que
aáreas rurais, por enquanto.
Mas aHuawei continua a ser
umaalternativaatraentepara
as operadoras rurais porque
seusprodutossãomaisbara-
tos que os dos concorrentes.
Aproibição tambémpode-

ria ajudar na campanha do
governoTrumpparaconven-
cerosaliadosamericanosna
EuropaabloquearaHuawei.
Alguns desses aliados ques-
tionaram por que deveriam
bloquear a Huawei se os Es-
tados Unidosmesmos não o
tinham feito.
Mas,mesmoque aHuawei

sejaexcluídadosEUA,elaain-
da deve controlar de 40% a
60% do mercado de equipa-
mento de redes no planeta.
A companhia vem realizan-
do esforços pesados demar-
keting na África, na América
Latina e nas porções da Ásia
ondeaChina exerce forte in-
fluência econômica.
tradução de Paulo Migliacci

MedidadeTrump tentabarrarHuawei
nosEUAe intensifica guerra comChina
ordem executiva proíbe teles americanas de instalar equipamentos que possam ameaçar segurança

Opresidente dos EUA, Donald Trump, durante discurso emWashington Brendan Smialowski/AFP

novaYork |Financialtimes A
China vendeu emmarço a
maior quantidade de títu-
los do Tesouro americano
em dois anos, o que eleva
preocupaçõesdequeopa-
íspossausarsuaposiçãode
maior credor externo dos
EUAcomoarmanaguerra
comercialqueospaísestra-
vamdesde o anopassado.
Segundo o Tesouro dos

EUA, os asiáticos se desfi-
zeram de US$ 20,5 bilhões
empapéisnaquelemês.Os
dadoslevamemcontaane-
gociaçãodetítuloscompra-
zodevencimentosuperiora
umanoporbancoscentrais
e investidoresprivados.
Operíodoantecedeamais

recenteescaladadaguerra
comercial, iniciada neste
mês,quandoDonaldTrump
elevouatarifasobreUS$200
bilhõesemprodutoschine-
sesePequimcontra-atacou
com aumento da alíquota
sobre US$ 60 bilhões em
mercadorias americanas.
OtemoréqueaChinaam-

plie as vendas dos chama-
dosTreasuresnumatenta-
tivade colocarpressão so-
breosjurosamericanos,au-
mentandocustosparaWa-
shington rolar suadívida.
A China detém US$ 1,12

trilhãoemtítulosdoTesou-
roamericano.Paraumaala
deanalistas,Pequimdificil-
menteusaráessetrunfona
guerracomercial,poisuma
desvalorizaçãodospapéis
também significaria per-
dasemsuaprópriacarteira.
A quantidade de títulos

nasmãosdePequimrefle-
te o desequilíbrio comer-
cial com os EUA. Uma das
razões pelas quais a Chi-
na compra tantos papéis
são os dólares provenien-
tes das exportações para
os americanos.

Pequim faz a
maior venda em
2 anos de títulos
do Tesouro
americano


