Campinas, quarta-feira, 22 de setembro de 2021
cadora Permanente, para conﬁrmação da veracidade da autodeclaração para procedimento de heteroidentiﬁcação dos PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS - PANDEMIA COVID 19 da Rede
Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar:
1. Ana Helena Martins - matrícula nº. 120.854-4
2. Camila de Paiva Bueno - matrícula nº. 121.574-4
3. Elisângela Rhis De Nadai - matrícula nº. 38.435-6
4. Francisco Osvaldo de S. Santos - matrícula nº 127.039-7
5. Gislaine F. de P. Oliveira - matrícula nº 127.745-6
6. Gustavo da Silveira Trindade - matrícula nº. 132.457-8
7. Jaqueline Brena - matrícula nº. 110.263-0
8. João Victor Belafonte S. de Oliveira - matrícula nº. 127.626-3
Art. 2º.A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Diário Oﬁcial do Município de Campinas
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TEC.2021.00000609-01, pelo período de 12(doze) meses, o credenciamento de instituições ﬁnanceiras para recolhimento de Preços Públicos; Tributos e demais Receitas
Municipais, obrigatoriamente em padrão FEBRABAN, com todas as suas particularidades, através de suas agências ou correspondentes bancários, com prestação de
contas por meio magnético dos valores arrecadados.
Disponibilidade do Edital: O Edital de chamamento público poderá ser adquirido
no portal eletrônico: www.setec.sp.gov.br ("Transparência" e em seguida em "Licitações"), na extensão "PDF", solicitando-se através do e-mail colsetec@setec.sp.gov.br
ou diretamente na SETEC, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min,
de segunda à sexta-feira, onde poderá ser consultado ou poderá ser adquirido ao custo
de R$ 5,00 (cinco) reais em mídia (CD) no formato PDF.
Informações relativas ao presente processo poderão ser obtidas pelo telefone (19)
3734-6138 ou por e-mail colsetec@setec.sp.gov.br.

Campinas, 21 de setembro de 2021

Campinas, 21 de setembro de 2021

SERGIO BISOGNI

DANIEL FARIA DE MACHADO

Diretor Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti

PRESIDENTE DA COLSETEC

HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2021
PROCESSO Nº HMMG.2021.00000946-36
OBJETO: Aquisição de chassis diversos para radiologia computadorizada.
Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, ao disposto no art.
43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro,
resolvo:
1) HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 159/2021 bem como ADJUDICAR e
AUTORIZAR a despesa em favor da Empresa abaixo especiﬁcada:
- IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A. para os itens 01, 02 e 03 no valor total de
R$ 36.150,00 (trinta e seis mil cento e cinqüenta reais);

Encontra-se aberto a partir desta data de publicação, na SETEC - Serviços Técnicos Gerais, Autarquia Municipal de Campinas, com sede na Praça Voluntários
de 32 s/nº, Bairro Ponte Preta, CEP 13041-900, em atendimento ao protocolo SETEC.2021.00000602-27, pelo período de 12(doze) meses, o credenciamento de Empresas para prestação de Serviços de Assistência Odontológica e de diagnósticos, na
modalidade COLETIVO EMPRESARIAL, que atendam as exigências conforme Memorial Descritivo Anexo I do Edital.

Campinas, 21 de setembro de 2021

DR. SÉRGIO BISOGNI
Diretor-Presidente da Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar

IMA
INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 009/2021
OBJETO:Contratação, sob demanda, de empresa especializada para prestação de
Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC nas modalidades, local e longa distância,
com abrangência nacional e internacional, com destinos e origens das chamadas na
Rede STFC ou SMP, na modalidade de telefonia convencional e ou telefonia VoIP
(Voice over Internet Protocol).
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 15/10/2021, às 10:00 horas.
O edital estará disponível aos interessados através dos sites: www.licitacoes-e.com.
br e www.ima.sp.gov.br. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Área de
Licitações, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pelos telefones (19)3755-6509, (19)37556691 e (19)3755-6837, email: ima.pregao@ima.sp.gov.br.
Campinas, 21 de setembro de 2021

ILZA HELENA SOTERO SILVA
Pregoeira

SANASA
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANASA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão n. 2021/247 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE PROGRAMADOR
AUTOMÁTICO COM TEMPORIZADOR E VÁLVULA DE CONTROLE TIPO
SOLENOIDE. Recebimento das propostas até às 8h do dia 8/10/2021 e início da disputa de preços dia 8/10/2021 às 9h.
Pregão n. 2021/250 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE REGULADORES
DE PRESSÃO PARA ÁGUA (PILOTO). Recebimento das propostas até às 8h do dia
13/10/2021 e início da disputa de preços dia 13/10/2021 às 9h.
Pregão n. 2021/253 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO
DO DISJUNTOR GERAL DA SEDE DA SANASA. Recebimento das propostas até
às 8h do dia 6/10/2021 e início da disputa de preços dia 6/10/2021 às 9h.
Pregão n. 2021/261 - ELETRÔNICO. Objeto: AQUISIÇÃO DE PADRÕES PARA
ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017 ALTERADO PELA
PORTARIA GM/MS Nº 888, licitação está destinada para participação exclusiva de
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVAS
QUE PREENCHAM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI
FEDERAL Nº 11.488/2007. Recebimento das propostas até às 8h do dia 6/10/2021 e
início da disputa de preços dia 6/10/2021 às 9h. A informação dos dados para acesso
deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito disponível na Internet
(http://www.sanasa.com.br).
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.

RESUMO DE ADITAMENTO
Aditamento n. 02 ao Contrato n. 2019/6988; PRE 193/2019. Contratada: Ceslog
Cesari Logistica Ltda, CNPJ: 06.235.812/0001-00. Objeto: prest. serv. transporte de
cloro. Prorrog. vig.: 12 meses a partir de 19/09/2021. Preço: Reajuste na ordem de 5%
para o item 01 e 3,03% para o item 02. Valor: R$ 1.150.560,00.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 257/2021 - Objeto: fornecimento de tampões em ferro fundido,
que já foram objeto de pré-qualiﬁcação. Recebimento das propostas até às 8h do dia
05/10/2021 e início da disputa de preços dia 05/10/2021 às 9h. A informação dos
dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites www.licitacoes-e.com.br e
www.sanasa.com.br.
GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SETEC
SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC
AVISO DE ABERTURA DE CREDENCIAMENTO N.º 01/2021
Encontra-se aberto a partir desta data de publicação, na SETEC - Serviços Técnicos Gerais, Autarquia Municipal de Campinas, com sede na Praça Voluntários
de 32 s/nº, Bairro Ponte Preta, CEP 13041-900, em atendimento ao protocolo SE-

AVISO DE ABERTURA DE CREDENCIAMENTO N. 02/2021

Disponibilidade do Edital: O Edital de chamamento público poderá ser adquirido
no portal eletrônico: www.setec.sp.gov.br ("Transparência" e em seguida em "Licitações"), na extensão "PDF", solicitando-se através do e-mail colsetec@setec.sp.gov.br
ou diretamente na SETEC, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min,
de segunda à sexta-feira, onde poderá ser consultado ou poderá ser adquirido ao custo
de R$ 5,00 (cinco) reais em mídia (CD) no formato PDF.
O recebimento dos envelopes ocorrerá, a partir da publicação deste, na sede da SETEC
Serviços Técnicos Gerais no horário das 09:00 às 16:30 horas, encerrando os recebimentos iniciais no dia 18/10/2021 às 10:00 horas, tendo sua abertura às 10:15 horas do
dia 18/10/2021 no mesmo endereço acima.
Informações relativas ao presente processo poderão ser obtidas pelo telefone (19)
3734-6138 ou por e-mail colsetec@setec.sp.gov.br
Campinas, 21 de setembro de 2021

DANIEL FARIA DE MACHADO
PRESIDENTE DA COLSETEC

EXTRATO DO COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DO
RESULTADO PROVISÓRIO DAS PROVAS OBJETIVAS E
DO GABARITO FINAL E DEFINITIVO
CARGOS 101 - AGENTE DE SUPORTE FUNERÁRIO, 102 - AGENTE FUNERÁRIO, 103 - CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, 104 - MOTORISTA ESPECIALIZADO, 301 - ANALISTA TÉCNICO (INFORMÁTICA) E
302 - ENGENHEIRO CIVIL - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2020
O Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela legislação vigente, torna público o Resultado Provisório das Provas Objetivas e
o Gabarito Final e Definitivo para os Cargos 101 - AGENTE DE SUPORTE FUNERÁRIO, 102 - AGENTE FUNERÁRIO, 103 - CONDUTOR DE VEÍCULOS E
MÁQUINAS, 104 - MOTORISTA ESPECIALIZADO, 301 - ANALISTA TÉCNICO (INFORMÁTICA) e 302 - ENGENHEIRO CIVIL, cujas provas foram realizadas no dia 22 de agosto de 2021, referentes aoConcurso Público - Edital nº 01/2020.
O Resultado Provisório e o Gabarito Final e Deﬁnitivo estão disponíveis para consulta
na Internet, nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da SETEC
- Serviços Técnicos Gerais (www.setec.sp.gov.br), a partir do dia 22 de setembro
de 2021.
Para os cargos 101 - Agente de Suporte Funerário, 103 - Condutor de Veículos e
Máquinas e 104 - Motorista especializado, o resultado contempla os critérios estabelecidos no Capítulo IX, sendo considerado habilitado o candidato que obtiver a pontuação
mínima de 50 (cinquenta) pontos na Prova Objetiva e que também esteja dentro dos
quantitativos estabelecidos no item10.1 do Capítulo X para o Cargo 101 - Agente de
Suporte Funerário e no item 11.1 do CapítuloXI para o Cargo 103 - Condutor de
Veículos e Máquinas e 104 - Motorista Especializado, estando os candidatos NÃO
CONVOCADOS dentro do número estabelecido, automaticamente eliminados do
Concurso Público.
O prazo para a interposição de recursos é de 02 (dois) dias úteis, conforme estabelece
o Edital do Concurso Público, Capítulo XIII - Dos Recursos, ou seja, dias 23 e 24 de
setembro de 2021.
Serão divulgadas, na área restrita dos candidatos, as Folhas de Respostas da Prova
Objetiva de todos os presentes, durante o prazo recursal.
O Resultado Final das Provas Objetivas para os Cargos e a Convocação para as ProvasPráticas (101 - AGENTE DE SUPORTE FUNERÁRIO), do Teste de Robustez Física (Teste de Dinamometria Manual e Lombar) e da Prova Prática de Direção Veicular
(Cargos 103 - CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS E 104 - MOTORISTA
ESPECIALIZADO), serão publicados na Internet, nos sites do INSTITUTO MAIS
(www.institutomais.org.br) e da SETEC - Serviços Técnicos Gerais (www.setec.
sp.gov.br) na data provável de 05 de outubro de 2021.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital doConcurso Público nº 01/2020.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Comunicado.
Campinas, 21 de setembro de 2021

ANDRE ASSAD MELLO
PRESIDENTE DA SETEC

EXTRATO DO COMUNICADO DE RESULTADO
PROVISÓRIO DAS PROVAS OBJETIVA, PRÁTICOPROFISSIONAL E DE TÍTULOS, GABARITO FINAL E
DEFINITIVO DA PROVA OBJETIVA E ESPELHO DA PROVA
PRÁTICO-PROFISSIONAL (RESPOSTA ESPERADA)

CARGO 303 - PROCURADOR - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 02/2020

O Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, Autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, TORNA PÚBLICO o RESULTADO PROVISÓRIO

CORREIO POPULAR A9

Campinas, quarta-feira, 22 de setembro de 2021

Economia

Editora: Cristina Belluco e-mail: cristina.belluco@rac.com.br
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ACORDO DO CONGRESSO COM GOVERNO

Pacheco diz que adiar
precatórios não é calote
Proposta prevê transferir pagamento de R$ 59 bilhões para 2023
Edilson Rodrigues/Agência Senado

De São Paulo

Depois de uma reunião com o
presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e
o ministro da Economia, Paulo
Guedes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM),
anunciou que enviará ao Congresso Nacional uma proposta
para retirar do teto de gastos a
maior parte dos R$ 89,1 bilhões devidos pelo governo em
dívidas judiciais que deveriam
ser pagos no ano que vem.

Dívidas judiciais da
União para ano que vem
totalizariam R$ 89,1 bi
A ideia é corrigir o montante pago com precatórios em
2016, ano em que o teto de gastos foi instituído, e travar o pagamento das despesas nesse
valor, que ficaria entre R$ 39 bilhões e R$ 40 bilhões. Com isso, cerca de R$ 50 bilhões do total previsto para 2022 ficaria
"alheio ao limite do teto", e poderia ser transferido para 2023.
"Não é calote, é uma prorrogação, e também não é o parcelamento. É um formato que pode dar uma solução para esse
problema e tirar esse problema, porque temos outros para
enfrentar", afirmou Pacheco.

Pacheco anunciou que proposta retirará parte de precatórios do teto de gastos

Segundo o presidente do
Senado, a ideia é aproveitar a
proposta de emenda à Constituição (PEC) enviada pelo
governo sobre o tema para fazer a mudança. Apesar de, na
prática, o acordo prever a retirada da maior parte do
montante a ser pago em
2022 do teto de gastos, Pacheco disse que a regra fiscal está sendo respeitada.
"Temos uma realidade, o
cumprimento do teto. Outra hipótese seria retirar precatórios
do teto de gastos públicos o
que, neste momento, considerando todas as pressões que há
em relação a inflação, câmbio
e estabilidade do País, não se-
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ria conveniente", completou.
"Há três conceitos que devemos conciliar, o pagamento
de precatórios, o teto de gastos e um programa social robusto. A preocupação maior
da reunião é abrir espaço para
um programa social de atendimento às pessoas", afirmou.
De acordo com Pacheco, serão privilegiados no pagamento precatórios de menor valor.
Serão consideradas alternativas para pagar o restante do
montante, como encontro de
contas e pagamentos com ativos. "Caso não haja possibilidade, a ideia é transferir para
2023, respeitando teto de gastos públicos", completou.

Ele ressaltou que a proposta vai ser submetida aos líderes da Câmara e do Senado.
O objetivo é encontrar ainda
nesta semana uma solução sobre o pagamento dos precatórios - dívidas reconhecidas da
União que somam R$ 89,1 bilhões para 2022 - sem estourar o teto de gastos e ainda
com espaço no Orçamento
para bancar o novo programa
social do governo, o Auxílio
Brasil, que deve substituir o
Bolsa Família.
O ministro Paulo Guedes
disse estar confiante na solução para aprovar a proposta.
"O espaço fiscal está na PEC
dos precatórios que havíamos enviado e naturalmente
evoluções vão acontecer pelo processo político. Queremos atender ao duplo compromisso da responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Esse difícil equilíbrio é a arte da política, que
é a arte de fazer escolhas. Estamos caminhando muito
bem pelo resultado da reunião de hoje", afirmou.
"Estou muito confiante no
Congresso e no Supremo Tribunal Federal de que vamos
conseguir manter o compromisso com a responsabilidade social", completou. (Estadão Conteúdo)

SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS
AUTARQUIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
COLSETEC – COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC

AVISO DE ABERTURA DE CREDENCIAMENTO N. 02/2021
Encontra-se aberto a par r desta data de publicação, na SETEC – Serviços Técnicos Gerais, Autarquia Municipal de Campinas, com sede na Praça Voluntários de 32 s/nº, Bairro Ponte Preta, CEP 13041-900, em atendimento ao protocolo
SETEC.2021.00000602-27, pelo período de 12(doze) meses, o credenciamento de Empresas para prestação de Serviços
de Assistência Odontológica e de diagnós cos, na modalidade COLETIVO EMPRESARIAL, que atendam as exigências conforme Memorial Descri vo Anexo I do Edital. Disponibilidade do Edital: O Edital de chamamento público poderá ser
adquirido no portal eletrônico: www.setec.sp.gov.br (“Transparência” e em seguida em “Licitações”), na extensão “PDF”,
solicitando-se através do e-mail colsetec@setec.sp.gov.br ou diretamente na SETEC, das 09h00min às 12h00min e das
13h00min às 16h30min, de segunda à sexta-feira, onde poderá ser consultado ou poderá ser adquirido ao custo de R$
5,00 (cinco) reais em mídia (CD) no formato PDF. O recebimento dos envelopes ocorrerá, a par r da publicação deste,
na sede da SETEC Serviços Técnicos Gerais no horário das 09:00 às 16:30 horas, encerrando os recebimentos iniciais no
dia 18/10/2021 às 10:00 horas, tendo sua abertura às 10:15 horas do dia 18/10/2021 no mesmo endereço acima. Informações rela vas ao presente processo poderão ser ob das pelo telefone (19) 3734-6138 ou por e-mail colsetec@setec.
sp.gov.br. Campinas, 21 de setembro de 2021. Daniel Faria de Machado - Presidente da Colsetec.

Salário-base
Alíquota a pagar
Autônomo (plano simplificado):
Valor mínimo:
R$ 1.100,00.................................................20%
Valor Máximo:
R$ 6.433,57 ...............................................20%

AVISO DE ABERTURA DE CREDENCIAMENTO N.º 01/2021
Encontra-se aberto a par r desta data de publicação, na SETEC – Serviços Técnicos Gerais, Autarquia Municipal
de Campinas, com sede na Praça Voluntários de 32 s/nº, Bairro Ponte Preta, CEP 13041-900, em atendimento
ao protocolo SETEC.2021.00000609-01, pelo período de 12(doze) meses, o credenciamento de ins tuições ﬁnanceiras para recolhimento de Preços Públicos; Tributos e demais Receitas Municipais, obrigatoriamente em
padrão FEBRABAN, com todas as suas par cularidades, através de suas agências ou correspondentes bancários,
com prestação de contas por meio magné co dos valores arrecadados. Disponibilidade do Edital: O Edital de
chamamento público poderá ser adquirido no portal eletrônico: www.setec.sp.gov.br (“Transparência” e em
seguida em “Licitações”), na extensão “PDF”, solicitando-se através do e-mail colsetec@setec.sp.gov.br ou diretamente na SETEC, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h30min, de segunda à sexta-feira, onde
poderá ser consultado ou poderá ser adquirido ao custo de R$ 5,00 (cinco) reais em mídia (CD) no formato PDF.
Informações rela vas ao presente processo poderão ser ob das pelo telefone (19) 3734-6138 ou por e-mail: colsetec@setec.sp.gov.br. Campinas, 21 de setembro de 2021. Daniel Faria de Machado - Presidente da Colsetec.
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Evergrande
Uma nova ameaça está rondando a economia mundial. As
dificuldades financeiras da Evergrande, a segunda maior
incorporadora imobiliária da China, assustam os mercados.
O grande receio é de que um calote ou uma eventual quebra
da gigante do ramo imobiliário chinês acabe contagiando
outros setores, inclusive o financeiro, com consequências
imprevisíveis sobre a economia do mundo.

A situação
A Evergrande possui um
endividamento estimado
em US$ 350 bilhões e, já
na semana passada,
avisou aos credores que
não conseguiria pagar os
juros da dívida que
venciam nesta

segunda-feira. O anúncio
foi feito no sábado e
provocou enorme
volatilidade nos mercados
logo no começo desta
semana, com incertezas
sobre os próximos
pagamentos a vencer.

A própria natureza
das finanças é que
não pode ser lucrativa a
menos que seja
significativamente
alavancada. E enquanto
houver dívida, pode haver
falência e contágio.”
Alan Greenspan, ex-presidente do Federal Reserve

Crescimento chinês

O rápido crescimento chinês
nas últimas décadas alimentou o mercado imobiliário e o
setor de construção daquele
país. Em 1990, o PIB chinês
era menor do que o PIB brasileiro (30% menor para ser exato). O crescimento econômico, em níveis próximos de
10% ao ano por três décadas
seguidas, transformou a paisagem urbana. Cidades chinesas
tornaram-se grandes metrópoles, cheias de arranha-céus.

Mercado imobiliário

Com toda essa atividade, o setor imobiliário chinês ganhou
grande impulso ao longo dos
anos, representando parte relevante da economia chinesa.
Daí a preocupação com o episódio da Evergrande em relação à economia mundial. A
China é uma das maiores economias do mundo. O setor
imobiliário é um dos mais importantes da economia chinesa, e a Evergrande é uma das
maiores empresas do setor.

Lehman Brothers
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O temor é de que uma eventual insolvência da empresa
acabe sendo transmitida para
outros setores, assim como
no caso da crise das subprime
nos Estados Unidos. Em 2008,
a crise de inadimplência no
segmento de hipotecas sem
garantias (subprime) levou
um dos maiores bancos norteamericanos a uma situação
de insolvência. Sem ajuda do
governo, o Lehman Brothers
faliu e o contágio se alastrou
pelo setor financeiro mundial.

Volume da dívida

Um dos problemas é o volume da dívida, de cerca de
US$ 350 bilhões. Isso é equivalente a 20% do PIB brasileiro
registrado em 2020. Sem ajuda do governo chinês, dificilmente a empresa conseguirá
algum tipo de reestruturação
que permita honrar seus compromissos financeiros. E co-

mo o volume em questão é
grande, grandes também podem ser os efeitos em cascata.

Contágio

Os efeitos em cascata acontecem a partir de contágios financeiros. Como os diversos
setores da economia mundial
são interdependentes e interligados através dos mercados financeiros, a crise de um determinado agente ou setor pode
se espalhar rapidamente, como em um efeito dominó. As
perdas localizadas se espalham, afetando a liquidez de
outros mercados.

Intervenção do governo

A expectativa é que o governo
chinês acabe intervindo e assuma o controle e o pagamento das dívidas da empresa, utilizando os próprios ativos para estancar a crise e evitando
desdobramentos. Claro que a
preocupação não será evitar
uma crise mundial, mas sim
assegurar o papel estratégico
que a empresa tem no desenvolvimento interno do país.

Intervenção do governo 2

O governo chinês tem, pela
sua própria característica intervencionista, capacidade para agir e controlar danos à economia. Tem também recursos
para o fazer, pois possui grandes volumes de reservas internacionais. Resta saber qual será a agilidade do governo chinês em tomar ações que impeçam o contágio mundial.

Volatilidade

Uma nova crise financeira
mundial não deve acontecer,
mas os mercados devem permanecer voláteis e com alta
aversão ao risco no curto prazo. Em março, um navio da empresa Evergreen encalhou no
Canal de Suez, gerando problemas e atrasos em cascata no
comércio internacional. Seis
meses depois, é a vez da Evergrande congestionar o fluxo de
capitais ao redor do mundo.

