
● Os países africanos produto-
res de algodão mostram preocu-
pação em relação a um possível
acordo entre Brasil e Estados
Unidos para pôr fim à disputa em
torno dos subsídios.

Nos últimos sete anos, gover-
nos como o do Benin, Burkina
Fasso, Chade, Senegal e outros
nove países apostaram na dispu-
ta como forma de reduzir os sub-
sídios. Ainda assim, optaram por
não aderir à queixa brasileira.

Ontem, Ambroise Balima, prin-
cipal diplomata de Burkina Fasso
na OMC, nem sequer sabia da
proposta americana apresentada
ao Brasil. O país lidera os gover-

nos africanos na pressão contra
os americanos e serve como es-
pécie de porta-voz. “Não fomos
informados de nada”, disse.

Ele insiste que o Brasil tem
sido um “parceiro fundamental”,
mas mostrou preocupação em
relação a um acordo. A questão é
saber se o acordo retirará a pres-
são sobre os americanos para
que acabem com os subsídios.

Um entendimento entre Brasil
e Estados Unidos foi duramente
atacado pela Oxfam Internatio-
nal, que auxiliou os países produ-
tores de algodão da África a iden-
tificar os subsídios americanos.

“O Brasil provou em seu pro-
cesso que os subsídios ao algo-
dão eram destrutivos e ilegais”,
disse Romain Benicchio, da
Oxfam International. “O governo
americano agora tenta ganhar
tempo com esse acordo”. / J.C.
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Bancos da Grécia teriam sofrido
uma fuga em massa de capitais
nos meses de janeiro e fevereiro
deste ano, durante o auge da cri-
se de credibilidade pela qual pas-
sam as finanças públicas do país.

No intervalo de dois meses,
cerca de € 8 bilhões em depósi-
tos teriam deixado os bancos na-
cionais em direção a instituições
europeias consideradas “mais se-
guras”, como o banco britânico
HSBC e o francês Société Géné-
rale. A informação reaviva o te-
mor de que o sistema financeiro
grego possa não resistir às pres-
sões do mercado internacional e
o país sofra consequências mais
sérias ainda do que a grave crise
em que já está mergulhado.

A informação foi publicada a
partir de informações atribuídas
ao Banco Central da Grécia e a
fontes anônimas pelo jornal bri-
tânico Telegraph, e não puderam

ser confirmadas ontem pela re-
portagem do Estado, nem com
o banco francês, nem com fon-
tes do mercado financeiro.

Segundo o periódico britâni-
co, mais de € 3 bilhões teriam si-
do retirados de bancos gregos
em janeiro, e outros € 5 bilhões,
em fevereiro.

A reportagem não cita quais
instituições gregas teriam sido
mais prejudicadas, mas aponta
HSBC e Société Générale – dois
bancos muito presentes no mer-
cado local – como os maiores be-
neficiários.

Do capital que partiu ao exte-
rior, instituições da Suíça, do Rei-
no Unido e de Chipre teriam si-
do mais procuradas. Segundo o
texto, banqueiros gregos estão
preocupados com a fuga de capi-
tal. “Os próprios bancos estão
preocupados porque não conse-
guem obter recursos em outros
lugares no momento”, afirmou
John Raymond, analista da con-
sultoria CreditSights.

Incertezas. Ontem, o mercado
financeiro europeu voltou a rea-
gir de forma negativa com as in-
certezas sobre a capacidade da
Grécia de honrar suas dívidas,
que representaram, em dezem-
bro de 2009, 113% do Produto In-

terno Bruto (PIB). O euro voltou
a cair frente ao dólar, chegando a
US$ 1,3371 por volta das
19h45min, horário de Paris,
14h45min de Brasília. Na segun-
da-feira, a moeda europeia valia
US$ 1,3485.

A nova instabilidade foi causa-
da por rumores de que a Grécia
estaria tentando evitar um em-
préstimo do Fundo Monetário
Internacional (FMI), com o obje-
tivo de fugir de suas exigências.
Em resposta, o ministro de Fi-
nanças da Grécia, Georges Papa-
constantinou, garantiu que o
país honrará seus débitos e não
tentará alterar as regras do acor-
do obtido pela União europeia,
há 10 dias.

Necessidades. A Grécia disse
ter coberto todas as suas necessi-
dades de financiamento de abril

e afirmou que não pode tomar
empréstimos nos atuais juros
por muito tempo, segundo o
ministro das Finanças.

“Os juros estão muito altos
e claramente não podemos
continuar assim por muito
tempo”, afirmou George Pa-
paconstantinou à televisão
Mega.

Bancos perdem € 8 bi
em 2 meses com fuga
de capitais da Grécia

● O Banco da Reserva da Austrá-
lia (BC) elevou ontem a taxa de
juros básica pela quinta vez des-
de outubro de 2009, destacando
novamente preocupação com o
aumento dos preços dos imóveis
em uma economia em recupera-
ção. A taxa subiu 0,25 ponto por-
centual, para 4,25% ao ano. A
decisão de apertar a política mo-
netária era esperada pela maio-
ria dos analistas do mercado, já
que o BC vinha afirmando consis-
tentemente, desde o fim do ano
passado, que suas medidas de
estímulo precisam ser desativa-
das. / DOW JONES NEWSWIRES

WASHINGTON

O Federal Reserve (Fed) pode
manter as taxas de juros em ní-
veis ultrabaixos por mais tempo
que o previsto caso as perspecti-
vas econômicas piorem ou a in-
flação caia, sugere a ata da última
reunião do banco central ameri-
cano, divulgada ontem.

O documento mostra uma
persistente preocupação com as
projeções para a economia. “A
duração do período prolongado
pode alongar-se se as perspecti-
vas econômicas piorarem ou se a
tendência inflacionária parecer
estar declinando ainda mais”,
diz a ata. “Essa direção não limi-
taria a capacidade do Fed de ini-
ciar o aperto monetário.”

Na reunião de março, o Fed
manteve o juro básico na faixa de
zero a 0,25% e reiterou sua pro-
messa de assim deixá-lo.

Na ata, a avaliação do Fed so-
bre as condições econômicas fi-
cou aquém das expectativas.
Seus membros expressaram
preocupação com a fraqueza re-
novada no mercado imobiliário
e o desemprego alto.

Segundo o documento, há
uma ameaça ao gasto do consu-
midor por causa do círculo vicio-
so produzido por um fraco mer-
cado de trabalho. “O gasto das
famílias mais à frente provavel-
mente vai se manter contraído
pelas fracas condições do merca-
do trabalhista, pela saúde debili-
tada do segmento imobiliário e
por um modesto crescimento da
renda”, diz o documento. /
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Senadores dos Estados Uni-
dos deixaram claro ontem que
a última palavra sobre os sub-
sídios aos produtores de algo-
dão é do Congresso e qualquer
mudança significativa só ocor-
rerá em 2012. Os agricultores
americanos também comemo-
raram o compromisso selado
entre Brasil e Estados Unidos.
No governo brasileiro, a expec-
tativa é de alterações concre-
tas até 20 de junho.

Na segunda-feira, negociado-
res americanos enviaram ao Bra-
sil uma oferta para resolver a dis-
puta sobre os subsídios aos pro-
dutores de algodão, após um pro-
cesso vencido pelo País na Orga-
nização Mundial do Comércio.
Em contrapartida, o Brasil adiou
a retaliação contra os produtos
americanos até 22 de abril.

A oferta americana inclui um
fundo de US$ 147,3 milhões por
ano para os produtores de algo-
dão, a reforma do programa de
garantia de crédito à exportação,
e a liberação da importação de
carne de Santa Catarina.

Ontem, a presidente do Comi-
tê de Agricultura do Senado, a
democrata Blanche Lincoln, e o
vice-presidente, o republicano
Saxby Chambliss, divulgaram
um comunicado em que conside-
ram “apropriado” um acordo pa-
ra suspender as sanções.

Mas afirmaram que, “no fim

das contas, o Congresso é o res-
ponsável por mudanças nos pro-
gramas”. E ressaltaram que vão
trabalhar com o Executivo “para
explorar mudanças no processo
de reforma da Farm Bill (Lei Agrí-
cola) em 2012”.

Segundo relato feito ontem pe-
lo chanceler Celso Amorim na
Comissão de Relações Exterio-
res do Senado brasileiro, a expec-

tativa do governo americano é
de obter até 20 de junho o aval do
seu Congresso para firmar um
acordo mais amplo com o Brasil,
que envolverá a redução substan-
cial dos subsídios. “Pela primei-
ra vez, os EUA fizeram uma pro-
posta que nos pareceu verdadei-
ramente séria”, disse Amorim.

O Conselho Nacional de Algo-
dão dos Estados Unidos, que reú-

ne os produtores americanos,
também afirmou que mudanças
significativas nos programas de
apoio ficarão para 2012. A entida-
de diz que uma alteração nos cré-
ditos à exportação poderia ser
compensada por apoio em ou-
tras áreas e que o importante é
que o dinheiro não desapareça.

“Os programas são como va-
sos comunicantes”, disse uma

fonte. Para o presidente da enti-
dade, Eddie Smith, “o acordo evi-
ta efeitos danosos que viriam de
retaliação e coloca a discussão
séria sobre mudanças nos pro-
gramas de algodão para 2012 no
Congresso, que é onde o discus-
são deve ocorrer”.

Decisão histórica. O presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva ficou

“muito satisfeito” e considerou
“ótima” a decisão dos EUA de ne-
gociar a retirada dos subsídios à
produção de algodão. Lula, se-
gundo assessores, considerou a
decisão “histórica” e demonstra
uma “mudança de comporta-
mento dos americanos”. /
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“Os próprios bancos
estão preocupados
porque não
conseguem obter
recursos em outros
lugares no momento”

Africanos temem
o fim da pressão
contra os subsídios

Congresso dos EUA só muda subsídio em 2012
Senadores americanos apoiam acordo com Brasil, mas deixam claro que cabe ao Congresso mudar as leis agrícolas do país e isso só ocorrerá em 2012

Preços dos imóveis
levam a Austrália a
elevar os juros

Ata da última reunião de
política monetária do BC
dos EUA aponta fraque-
zas persistentes na econo-
mia, como o desemprego

● Bancos preocupados

NOVA YORK

Os preços futuros do petróleo
nos Estados Unidos termina-
ram em alta ontem pela sexta
vez consecutiva, após sessão
marcada por volatilidade. A alta
ocorreu apesar do dólar mais
forte, de uma previsão de me-
nor de crescimento da deman-
da e de expectativas de que os
estoques semanais dos EUA
mostrarão o décimo aumento
semanal consecutivo.

A commodity teve pico acima
de US$ 87 o barril, o maior va-
lor desde outubro de 2008,
com o mercado ainda influen-
ciado pelo rali de segunda-feira,
provocado por uma atividade
econômica mais forte e pela me-
lhora nos dados do mercado de
trabalho. / REUTERS

Guerra do algodão. ONGs criticam o acordo e dizem que os EUA estão ganhando tempo

Resgate de depósitos e
transferência de recursos
para outros países teria
ocorrido entre janeiro e
fevereiro, o auge da crise

Nervosismo. Bolsa de Atenas; correntistas teriam sacado

LONDRES

A agência de classificação de ris-
co Moody’s rebaixou a perspecti-
va do rating de crédito Baa3 do
governo da Islândia de estável pa-
ra negativo, à medida que as in-
certezas sobre a liquidez externa
do país aumentam em meio aos
problemas do banco Icesave. A
mudança coloca a Islândia a um
nível do grau especulativo.

A Moody’s afirmou que as pers-
pectivas econômicas e financei-
ras da Islândia no curto prazo es-
tão sob pressão das negociações
com o Reino Unido e a Holanda
sobre o reembolso dos deposi-
tantes do Icesave, uma divisão
online do Landsbanki Islands,
que entrou em colapso em outu-
bro de 2008. / DOW JONES
NEWSWIRES
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