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Maior exportador de petróleo do mundo, Arábia Saudita tenta conter descontetamento  
 
O rei Abdullah, da Arábia Saudita, anunciou ontem um pacote de ajuda financeira de US$ 36 
bilhões para tentar evitar manifestações como as que já derrubaram dois governos árabes e 
que agora estão acossando o líder líbio, Muamar Gadafi. 
 
O pacote inclui um aumento salarial de 15% para os funcionários públicos, como forma de 
compensar o aumento dos preços, maior tolerância com devedores que estão presos e ajuda 
em dinheiro para estudantes e desempregados.  
 
A família real saudita tem sido poupada, por ora, da onda de protesto popular que levou à 
queda dos presidentes da Tunísia, do Egito e que põe a Líbia perto de uma guerra civil, depois 
que cidades no leste do país se rebelaram contra o regime de Gadafi. 
 
O governo saudita prometeu investir US$ 400 bilhões até o fim de 2014 em medidas para 
melhorar o sistema educacional, os serviços de saúde e também a infraestrutura no país.  
 
O rei determinou também a criação de 1.200 postos de trabalho em órgãos estatais e tornou 
permanente um benefício um subsídio adicional a servidores. 
 
"O rei está tentando melhorar a divisão da riqueza aos moldes de um Estado de bem estar 
social", disse John Sfakianakis, economista-chefe do Banq Saudi Fransi. 
 
Críticos, porém, dizem que as medidas não atendem às demandas políticas da população. O 
reino conservador da Arábia Saudita proíbe protestos, partidos políticos e sindicatos de 
trabalhadores. 
 
"Queremos mudanças reais. Essa será a única garantia de segurança para o reino", disse 
Hassan al-Mustafa, um dos 40 ativistas de direitos e jornalistas que assinaram uma carta 
aberta na qual pedem um parlamento eleito, mais direitos à mulheres e medidas para 
combater a corrupção. 
 
O país é o maior exportador de petróleo do mundo e tem capacidade ociosa suficiente para 
cobrir uma eventual interrupção da produção na Líbia.  
 
O anúncio do pacote de ajuda coincidiu com a volta do rei Abdullah, de 87 anos, ao país depois 
de três meses no exterior, onde esteve em tratamento médico. 
 
Ontem o rei do Bahrein, Hamad Bin Isa Al Khalifa, re reuniu com o monarca saudita em Riad, 
na Arábia Saudita. Na terça-feira, dezenas de milhares de manifestantes no Bahrein saíram às 
ruas para pedir por democracia e o fim de políticas que dizem ser discriminatórias contra a 
maioria xiita do país. A família real é sunita. 
 
A Arábia Saudita ofereceu todo tipo de ajuda para evitar que os protestos ameacem o governo 
do Bahrein. Riad teme teme que isso mobilizaria a minoria xiita na Arábia Saudita. 
 
EUA e França pedem sanções contra Gadafi 
 
O presidente da França, Nicolas Sarkozy, pediu que a União Europeia adote sanções urgentes 
contra a Líbia e até que corte seus laços econômicos com o país do norte da África, por causa 
da repressão violenta do regime de Muamar Gadafi contra os protestos no país. 
 
Sarkozy afirmou que a comunidade internacional não pode continuar apenas como espectadora 
do que ele chamou de grande violação dos direitos humanos. O presidente francês disse ainda 
que sanções urgentes contra a Líbia mostrariam que os causadores da violência no país serão 
responsabilizados. 



 
Os EUA disseram ser a favor de negociar sanções na ONU. 
 
Analistas dizem que preço do petróleo deve manter alta 
 
Os distúrbios nos países produtores de petróleo do Oriente Médio e do norte da África fizeram 
com que o preço do barril fosse negociado ontem em seu mais alto patamar desde 2008. 
Analistas acreditam inclusive que, se a crise se alongar, o preço do petróleo pode atingir um 
recorde acima de US$ 200 o barril. 
 
O preço do barril fechou em US$ 100 em Nova York e US$ 110 em Londres. Nos EUA, foi a 
primeira vez em dois anos e meio que o petróleo passou a barreira dos três dígitos. 
 
"Se a Líbia e a Argélia interromperem a produção de petróleo ao mesmo tempo, os preços 
deverão disparar para US$ 220 o barril, reduzindo a capacidade de produção da Organização 
dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para 2,1 milhões de barris diários, valores 
idênticos aos vistos durante a Guerra do Golfo, época em que os preços bateram os US$ 147", 
afirmaram analistas da japonesa Nomura Holdings em relatório.  
 
A OPEP tem atualmente capacidade de produção de 5 milhões de barris diários, segundo a 
Agência Internacional de Energia (AIE). A Argélia produziu, apenas no mês passado, 1,25 
milhão de barris de petróleo por dia, enquanto a produção na Líbia cresceu para 1,59 milhão 
de barris diários. 
 
A companhia de transporte marítimo francesa CMA CGM relatou que todos os portos da Líbia 
estão "temporariamente fechados", como consequência dos distúrbios. "Por conta da 
insurreição em certas cidades líbias, todos os portos e terminais estão temporariamente 
fechados", relatou o grupo em comunicado. 
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