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O economista José
Gabriel Palma, da
Universidade de
Cambridge
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ELEONORA DE LUCENA
DE SÃOPAULO

Omodelo econômico neo-
liberal adotadopeloBrasil já
deu o que tinha que dar, seu
prazo de validade expirou.
Agora é preciso mais ambi-
ção, olhar o que fez a Ásia e
mudar omodelo.
Os novos parâmetros de-

vem ser reindustrializar o se-
tor exportador, reenergizar a
manufaturaeadotarumapo-
líticapró-crescimento.Sãone-
cessáriasaçõesparadiversifi-
car mais a economia, regular
as finanças e dar transparên-
ciaàs instituiçõeseàpolítica.
É o que defende o econo-

mista chileno José Gabriel
Palma, 68, da Universidade
de Cambridge e pesquisador
dasuniversidadesdeSantia-
go e Valparaíso. “Mais do
mesmo não nos levará a ne-
nhum lugar”, diz.
Na sua visão, a desvalori-

zaçãodo real épositiva. “Um
real sobrevalorizadosóajuda
especuladores e rentistas.”
Nesta entrevista, o econo-

mista afirma ainda que a
grande década perdida na
AméricaLatina“não foiados
anos 1980,mas a do superci-
clo das commodities”.

PArAeCONOMiStAChiLeNO, PeríOdOdeBONANçAdASCOMMOditieS
fOiA ‘dÉCAdAPerdidA’ PArAAAMÉriCALAtiNA, eNãOOSANOS 1980

entrevista josé gabriel palma

Modelobrasileiroesgotoue
éprecisose inspirarnaÁsia

ORIGEM
Nasceu no Chile em 12 de
setembro de 1947

FORMAÇÃO
Doutor em economia pela
Universidade de Oxford
(Reino Unido) e em ciência
política pela Universidade de
Sussex (Reino Unido)

CARGOS
É professor da faculdade
de economia e política da
Universidade de Cambridge
(Reino Unido) e pesquisador
associado das universidades
de Santiago e Valparaíso
(Chile)
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Folha-OBrasilpassaporuma
crise política e uma recessão.
Como o sr. analisa os desdo-
bramentos dessa situação?
JoséGabrielPalma-Poucas

vezes tivemos uma desacele-
ração tão anunciada. Quan-
do tantos se deslumbravam
com o PiB brasileiro de 2010
[alta de 7,5%], a pouca sus-
tentabilidade desse avanço
eraevidente.Quandoosmer-
cados globais se tranquiliza-
ram em 2003, pela surpreen-
dente orientação neoliberal
do governo Lula, começou
um período de “alucinação”
internacional com o Brasil.

tanto assim, que poucos se
importaram com o desem-
penho muito pobre de sua
economia desde o início das
reformas econômicas.
No Brasil, como no resto

da América Latina, a filoso-
fia das reformas consistiu em
jogaratoalhaemrelaçãoàes-
tratégia de industrialização
anterior. isso porque a maio-
ria dos políticos e economis-
tas interpretouacrisede 1982
como uma prova conclusiva
de que a região estava num
beco sem saída.

Oqueogovernodeveria fazer
para retomar o crescimento?

“Mais do mesmo” não nos
levará a nenhum lugar. Para
o bem ou para omal, o que o
modelo neoliberal pode dar
já deu [no Brasil e no Chile].
O Brasil já produz itens

primários em nível mundial.
Já gera abundantes vagas em
serviços. Já tem um varejo e
finanças sofisticados. Muito
do que sobreviveu de sua in-
dústria é interessante. Agora
é precisomostrar mais ambi-
ção, como fez a Ásia, e dar o
passo seguinte para reindus-
trializar o setor exportador,
reenergizar o resto da manu-
fatura com políticas indus-
triais efetivas e uma política
macro pró-crescimento.
É preciso diversificar mais

aeconomia,regulardeverda-
de as finanças, colocando-as
a serviço do setor real, dar
transparência às instituições
e à política em especial.
Aexperiênciaasiáticaindi-

ca que para crescer de forma
sustentável é necessário in-
vestir ao menos 30% do PiB.
ComonoBrasil—enoChile—
só 1% se apropria de algo as-
sim da renda, financiar esse

nívelde investimentodeveria
ser perfeitamente viável.
Porém, isso é pouco pro-

vável, pois nesses países o
que mais interessa é a espe-
culação financeira e o que
mais abundam são falhas de
mercado, privilégios, pouca
competência e uma inteli-
gência “progressista” cheia
de conflitos de interesse.

Quem se beneficia?
esse contexto premia es-

peculadores, rentistas, co-
merciantes, traficantes de in-
fluências políticas e de infor-
mação privilegiada. Por sua
vez, castiga o investimento
real, adiversificaçãoproduti-
va,aabsorçãotecnológicaea
industrialização do setor ex-
portador. É uma lástima que
agora no Brasil o escândalo
de corrupção da Petrobras
distraia tanto a atenção pú-
blica do problema de fundo:
o modelo neoliberal já deu o
quetinhaquedare,comoum
vinho que se transforma em
vinagre, já passou faz tempo
da sua data de validade.

Quais devemser os efeitos da
forte desvalorização do real?
A depreciação é muito po-

sitiva, do pouco de positivo
que ocorre no Brasil. Um real
sobrevalorizado só ajuda es-
peculadores e rentistas. e o
melhor momento para des-
valorizar a moeda é quando
a economia está em reces-
são —o efeito inflacionário é
minimizado e se pode sentir
seus reais efeitos.

Países latino-americanosper-
demaoportunidadedemudar
seusmodelosenquantoocor-
reuoboomdascommodities?
NaAméricaLatina, a gran-

de década perdida não foi a
dos anos 1980,mas a do cha-
mado superciclo das com-
modities. durante os anos
da bonança exportadora e
financeira, na América La-
tina houve um crescimento
medíocre. do lado do gasto,
cinco sextos desse cresci-
mento era simples expansão
do consumo. do lado do pro-
duto, dois terços era simples
expansão do emprego. essa
bonança permitiu a um con-
junto de populistas de “cen-
tro-esquerda” aumentar o
gasto social, paraque,assim,
todo o resto pudesse perma-
necer igual. Como nos dizia
um filósofo alemão, talvez o
Brasil confirme que a forma
mais efetiva de dominação é
aquela na qual se subcontra-
taadominaçãodos represen-
tantes dos dominados.

Leia a íntegra
folha.com/no1694508

“ Éuma lástima
queo escândalo de
corrupçãoda
Petrobras distraia
tanto a atenção
pública doproblema
de fundo: omodelo
neoliberal já deuo
que tinhaquedar e,
comoumvinhoque
se transformaem
vinagre, já passou
faz tempoda sua
data de validade

A AACD – Associação de Assistência àCriança
Deficiente, instituição sem fins lucrativos,

comemora 65 anos de existência, contribuindo
significativamente para a evolução da

reabilitação física e inclusão social em todo
o país. Acesse: www.aacd.org.br

Ligue 0800 771 78 78 e saiba como ajudar.

A Folha apoia esta causa. Siga a Folha.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA DE SÓCIOS

JOSÉ SAVIANO NETO, brasileiro, casado, comerciante,portador da cédula de identidade RG nº 2.728.870 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob nº 199.880.878-53, residente e domiciliado na Rua Eponina Afonseca nº 639, Granja Julieta, São Paulo/SP, CEP
04720-010, sócio e administrador da empresa “ELÉTrICA BrASILEIrA INDúSTrIA E COMÉrCIO LTDA.” pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 61.328.399/0001-29, com sede na Rua Mazzini
nº 322, Cambuci, São Paulo/SP, CEP 01.528-060 CoNvoCA todos os respectivos Sócios para “Assembleia de Sócios”, nos
termos dos artigos 1.071 e seguintes, do Código Civil, a ser realizada no próximo dia 30 de outubro de 2015, no endereço
à Rua do Rócio nº 423, cj. 901/904, vila olimpia, São Paulo/SP, tendo em vista que a Sede da Empresa não está apta para
realização do ato, com primeira convocação às 11h00min, dependendo da presença de titulares de no mínimo três quartos
do capital social, e segunda convocação às 12h00min, com qualquer número, devendo o sócio comparecer pessoalmente,
podendo ser representado na assembleia por outro sócio,ou por advogado,mediante outorga de mandato com especificação
dos atos autorizados, para tratar sobre a seguinte oRDEM Do DIA: i. tomar as contas dos administradores e deliberar sobre
o balanço patrimonial e o de resultado econômico; ii. designar administradores; iii. designar diretoria; iv. deliberar sobre
modificação do Contrato Social da empresa Elétrica Brasileira Indústria e Comércio Ltda., discutindo os termos das cláusulas
vigentes, bem como adequação ao Código Civil de 2002; e v. discutir passivo e deliberar sobre venda de ativos da Empresa;

São Paulo, 15 de outubro de 2015.
JOSÉ SAVIANO NETO

Tomada de Preços 04/2015
A Comissão Permanente de Licitação do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP –
UASG Nº 15854, torna público para o conhecimento de quem possa interessar que às 10h (horário de Brasília) do dia
23/10/2015, no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, situado na Rua Pedro Vicente, 625, Canindé
– São Paulo - SP estará reunida para recebimento das propostas relativas à Tomada de Preços 04/2015, do tipo “MENOR
PREÇO”, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para execução da Adequação da rede elétrica no Câmpus
São Roque do IFSP, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária à execução dos
serviços, em conformidade com as especificações técnicas e condições constantes do Projeto Básico, anexo I do edital. Os
interessados poderão examinar ou adquirir o Edital, a partir da data de publicação, pelo sítio do IFSP - www.ifsp.edu.br, pelo
sítio www.comprasnet.gov.br ou ainda presencialmente no setor de engenharia do IFSP, situado à Rua Dr. Pedro Vicente,
625 – Canindé – SP, no horário das 10h às 12h e das 14h às 17h, mediante apresentação de 1 CD-R (virgem) para cópia do
Edital e Anexos.

São Paulo, 16/10/2015
Comissão Permanente de Licitação do IFSP

AVISO DE LICITAÇÃO

SÃO PAULO

INSTITUTOFEDERALDE
EDUCAÇÃO,CIÊNCIA ETECNOLOGIA

Ministério da
Educação

Acervo Folha.
Impressono jornal,
digitalizadona internet e
eternizadonahistória.
www.folha.com.br/acervo

AVISO DE CONCESSÃO DE LICENÇA
BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A. CNPJ: 20.223.016/0001-70,
torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, a Licença de Instalação Nº 1080/2015, de 05/10/2015, com validade
de 3 anos, para a Estação Conversora Xingu, a Estação Conversora Estreito e os Canteiros
Principais, bem como a Autorização de Supressão Vegetal Nº 1073/2015, de 05/10/2015,
com validade de 1 ano, para Estação Conversora Xingu, relativos à Linha de Transmissão
800 kV CC Xingu/Estreito e Instalações Associadas, empreendimento que intercepta os
Estados do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

NEWTON JORDÃO ZERBINI
Diretor de Meio Ambiente

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
– PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO DA SERRA, convida
as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE-27/2015 –

Contratação de empresa para prestação de serviços de controle de acesso, a retirar o
Edital que ficará a disposição dos interessados somente no dia 21/10/2015, das 9 às 16
horas, no Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, na Av. Brigadeiro Luís
Antônio, 2651, 2º andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6111.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRESIDENTE PRUDENTE - SINCOMÉRCIO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da entidade supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os associados quites e
em pleno gozo de seus direitos sindicais, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 de Novembro de 2015,
às 08:00 horas, na sede do Sindicato à Rua Siqueira Campos, nº 602, 2º andar, na cidade de Presidente Prudente, a fim de deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: a) Prorrogação do mandato da atual diretoria para realinhamento dos mandatos sindicais das entidades
integrantes do SICOMÉRCIO - Sistema Confederativo de Representação Sindical do Comércio, nos termos da Resolução CNC
nº 361/2003; b) Reforma e adaptação dos Estatutos Sociais e Regulamento Eleitoral para adequação ao Código Civil e normas do
SICOMÉRCIO - Sistema Confederativo de Representação Sindical do Comércio, passando o mandato da diretoria a ter duração de
4 (quatro) anos, nos termos da Resolução CNC nº 361/2003; c) Outros assuntos de interesse do Sindicato. Não havendo, na hora acima
indicada número legal de presentes para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada duas horas
após, em segunda convocação, com o quorum estatutário. Presidente Prudente, 14 de Outubro de 2015. Vitalino Crellis - Presidente.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO. O PARTIDO DEMOCRATAS CAJAMAR informa para os
devidos fins, que na Convenção Municipal realizada em 04/10/2015, o Sr. Eurico
Marcos Missé foi escolhido para candidatar-se ao cargo de Prefeito Interino para
eleição que será realizada em 21/10/2015. Eurico Marcos Missé. Presidente.

A Telefônica Data S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o número 04.027.547/0036-61,
comunica a seus clientes do serviço APONTADOR que a partir de 15/11/2015 os valores
de mensalidade do serviço serão reajustados em 9,54% para todos os assinantes,
conforme IPC acumulado de Outubro de 2015.

Para mais informações, entre em contato com a Central de Relacionamento com o
Cliente através do 0800 151551. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição,
ligue 142.

COMUNICADO PÚBLICO

Convida o público interessado a participar da Audiência Pública que esta Comissão realizará

tendo como objeto a seguinte matéria:

PL 079/2015 Autor: Ver. ABOU ANNI (PV)
ALTERA E ACRESCE DISPOSITIVOS NA LEI Nº 7.329, DE 11 DE JULHO DE 1969, A QUAL ESTABELECE
NORMAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM
VEÍCULOS DE ALUGUEL A TAXÍMETRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Data: 21/10/2015

Horário: 12 hs

Local: Câmara Municipal de São Paulo

Plenário 1º de Maio - 1º andar - Viaduto Jacareí, 100 - Bela Vista

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA - HOSPITAL GERAL PROF. DR. WALDEMAR C. P. FILHO DE
GUARULHOS, convida as empresas interessadas em participar da Tomada de

Preços nº SE 43/2015 para contratação de empresa para Prestação de Serviços de
Locação e Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamento de Arco Cirúrgico para o
Hospital Geral Prof. Dr. Waldemar C. P. Filho de Guarulhos. O Edital estará à disposição dos
interessados SOMENTE no dia 21/10/2015, das 09:00 horas às 16:00 horas, na Av. Brigadeiro
Luís Antônio nº 2.651, 2º andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA - HOSPITAL DE CLÍNICAS LUZIA DE PINHO MELO, convida
as empresas interessadas em participar da Tomada de Preços nº SE 44/2015

para contratação de empresa para Prestação de Serviços de Locação e Manutenção
Preventiva e Corretiva de Equipamento de Arco Cirúrgico para o Hospital de Clínicas
Luzia de Pinho Melo. O Edital estará à disposição dos interessados SOMENTE no dia
21/10/2015, das 09:00 horas às 16:00 horas, na Av. Brigadeiro Luís Antônio nº 2.651, 2º
andar – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.


