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Economia
Defesa do consumidor
Ana Paula, do DPDE, é apenas um dos
funcionários que dão adeus ao cargo

EUA tentam impor limites aos
saldos comerciais de outros países
Proposta americana, às vésperas da reunião do G-20, é uma tentativa de conter o câmbio, mas enfrenta resistência da China e Índia

Boa notícia
Desemprego no País cai para o
menos nível desde 2002

INDICADORES VAR. (%) COTAÇÃO
DÓLAR 1 1,19 R$ 1,6950
EURO 1 0,90 R$ 2,3600
BOVESPA 1 1,07 69.652,10 pontos
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KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Mais notícias no caderno de Economia & Negócios/2
estadão.com.br

● Efeito dominó
A tensão cambial se agravou nas
últimas semanas com a queda
do dólar. O efeito colateral é a
valorização de moedas de outras
países, cujas exportações se tor-
nam menos competitivas.

Geithner e Mantega combinam
ação conjunta no G-20

Acordo. Geithner propôs metas para o comércio ‘sustentável’

Cláudia Trevisan
ENVIADA ESPECIAL A GYEONGJU
COREIA DO SUL

As disputas cambiais que
ameaçam se transformar em
uma guerra global estarão no
centro do encontro de minis-
tros de Finanças e presidentes
de bancos centrais das 20
maiores economias do mundo
que começa hoje na Coreia do
Sul.

Enquanto Estados Unidos e
União Europa devem centrar fo-
go no nível de desvalorização da
moeda chinesa, outro grupo de
países, incluindo o Brasil, vai bus-
car acrescentar ao debate os de-
sequilíbrios criados pela política
monetária expansiva america-
na, que ameaça inundar de dóla-
res os países emergentes, com a
consequente pressão sobre suas
moedas.

Ontem, o secretário do Tesou-
ro dos EUA, Timothy Geithner,

propôs, em entrevista ao Wall
Street Journal, um acordo sobre
“normas” de política cambial.
Os EUA querem estabelecer me-
tas numéricas sustentáveis para
superávits e déficits comerciais.

A medida seria um avanço em
relação à promessa feita pelo
G-20 em 2009 de limitar o cresci-
mento das exportações em paí-
ses de rápido crescimento que
apresentam superávit, como a
China, e reforçar as poupanças
nas economias deficitárias ricas,
como os EUA. A medida afetaria
o jogo de forças internacional, li-
mitando o desequilíbrio entre as

economias.
“Estamos explorando a possi-

bilidade de chegarmos a um acor-
do para manter os desequilí-
brios externos em níveis mais
sustentáveis”, disse Geithner.
Em relação às políticas comer-
ciais americanas, os EUA enfren-
tam pressão de todos os lados.
No Congresso, alguns legislado-
res tentam aprovar leis que casti-
garão a China por manter a moe-
da subvalorizada como forma de
obter vantagens comerciais.

Resistência. A proposta ameri-
cana de metas para superávits e
déficits comerciais enfrenta re-
sistência. Segundo a Reuters, as
propostas não foram bem recebi-
das pela Índia, pela China e por
outras economias emergentes,
nem por países como a Alema-
nha, dona de um grande superá-
vit comercial.

A fonte do G-20 acrescentou
que um esboço do comunicado

só começaria a ser redigido hoje,
após o fim da primeira rodada de
reuniões.

“Se os EUA persistirem com
essa linha, vamos manifestar
nossa oposição”, disse a fonte,
completando que o comunicado
final deve fazer uma referência

“contida” às moedas e aos dese-
quilíbrios nas balanças comer-
ciais. A ministra francesa da Eco-
nomia, Christine Lagarde, disse
que a coordenação atual entre as
políticas econômicas deixa a de-
sejar e que a Ásia teve de desem-
penhar um papel-chave.

Diplomatas afirmaram que
Washington estava propondo
que os países limitassem a 4% do
PIB seu superávit ou déficit co-
mercial. Mas o ministro da Eco-
nomia da Alemanha, Rainer Brü-
derle, já disse que se opõe a me-
tas numéricas. O vice-ministro
da Economia da Rússia, Dmitri
Pankin, também se mostrou céti-
co em relação à iniciativa.

“Os Estados Unidos vão ten-
tar colocar no topo da pauta a
questão das taxas de câmbio e
dos desequilíbrios na balança co-
mercial, na tentativa de pressio-
nar a China a aceitar alguns com-
promissos. Na minha opinião, é
improvável que isso tenha suces-
so”, disse Pankin. / COM AGÊNCIAS

INTERNACIONAIS

SAÍDA 5/DEZEMBRO -  consulte saídas 07, 13, 15, 17, 22, 27 e 29

Aéreo, 11 noites

de hospedagem, 1 tour

de compras com duas

paradas, traslados e

seguro. A partir de

(R$ 2.647)

Aéreo, 11 noites de

hospedagem , traslado no

Disney Magical Express, 1 dia

de admissão ao espetáculo

Cirque Du Soleil e seguro.

A partir de (R$ 2.955)

Aéreo, 11 noites de

hospedagem, traslados,

ingressos para 8 parques,

1 tour de compras,

traslados e seguro.

A partir de (R$ 3.900)

SantosBelo Horizonte

(13) 3228-9900

Tour de Compras

1 dia Premium Outlet, 1 dia Prime Outlet, 1 dia Millenia Mall,

1 dia Florida Mall e 1 dia Walmart. A partir de:

Por passageiro

(31) 3254-6250
Rio de Janeiro

(21) 2510-7272 (11) 3882-1000
Ibirapuera

(11) 3030-0500 (11) 3156-9944
Panamericana Matriz

Orlando
Imperdível! Voos diretos saindo de São Paulo.

by NASCIMENTO TURISMO

Consulte seu agente de viagens ou ligue:

NOTAS: Preços por pessoa em apartamento quadruplo (exceto Orlando para Família - mínimo 8 pessoas) saindo de São Paulo, válidos para data de publicação, sujeitos a

disponibilidade e alteração sem prévio aviso. Valores referenciais para saída dia 5 em Dezembro, dia 12 em Janeiro e dia 14 em Fevereiro. Não válidos para feriados e eventos

especiais. Não incluem taxas aeroportuárias e de serviço. Preços calculados Câmbio do Dólar do dia 19/10/10 a R$ 1.79, serão convertidos em Reais na data do pagamento.

Parcelamentos sem juros (com 1ª parcela e taxas à vista) exclusivo para pagamentos em cheques até 31/10/10.

www.nascimento.com.br

IMEDIATA!

Confirmação
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532 + 9x 235R$ R$ 490 + 9x 217R$ R$777 + 9x 347R$ R$588 + 9x 263R$ R$

COM A NASCIMENTO VOCÊ VIAJA TRANQUILO
Voos diretos • Assistência local 24 horas em português

As melhores opções de hotéis • Venda de ingressos antecipados

Alugue um carro!

7 diárias de aluguel de carro econômico com seguro

CDW e Km livre. A partir de:

Mais conforto e independencia para você e sua família

®

285R$

537R$

Aéreo, 11 noites de

hospedagem em

apartamento de 3

domitórios para mínimo de

8 pessoas e seguro.

A partir de (R$ 2.443)

Aéreo, 10 noites

de hospedagem, 1 tour

de compras com duas

paradas, traslados e

seguro. A partir de

(R$ 3.260)

Aéreo, 8 noites

de hospedagem, 1 tour

de compras com duas

paradas, traslados e

seguro. A partir de

(R$ 2.640)

Aéreo, 10 noites de

hospedagem , traslado no

Disney Magical Express, 1 dia

de admissão ao espetáculo

Cirque Du Soleil e seguro.

A partir de (R$ 3.544)

Aéreo, 8 noites de

hospedagem , traslado no

Disney Magical Express, 1 dia

de admissão ao espetáculo

Cirque Du Soleil e seguro.

A partir de (R$ 2.830)

Aéreo, 10 noites de

hospedagem, traslados,

ingressos para

8 parques,

traslados e seguro.

A partir de (R$ 4.421)

Aéreo, 8 noites de

hospedagem, traslados,

ingressos para

8 parques,

traslados e seguro.

A partir de (R$ 3.523)

650 + 9x 290R$ R$

525 + 9x 235R$ R$

613 + 9x 272R$ R$

482 + 9x 215R$ R$

884 + 9x 393R$ R$

706 + 9x 313R$ R$

709 + 9x 315R$ R$

562 + 9x 252R$ R$

Aéreo, 10 noites de

hospedagem em

apartamento de 3

domitórios para mínimo de

8 pessoas e seguro.

A partir de (R$ 3.061)

Aéreo, 8 noites de

hospedagem em

apartamento de 3

domitórios para mínimo de

8 pessoas e seguro.

A partir de (R$ 2.417)

Consulte outras datas!

Orlando Básico Diversão Maneiraà sua Orlando Completo Orlando para Família

Orlando Básico Diversão Maneiraà sua Orlando Completo Orlando para Família

Orlando Básico Diversão Maneiraà sua Orlando Completo Orlando para Família

SAÍDA 12/JANEIRO -  consulte saídas 05, 07, 10, 14, 19, 21 e 24

SAÍDA 14/FEVEREIRO -  consulte saídas 04 e 21

Inclua em seu roteiro os melhores Outlets e Malls da região
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 out. 2010, Economia & Negócios, p. B3.




