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BRASIL

Os líderes do Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul, paí-
ses que formam a sigla Brics,
pressionaram ontem por uma
renovação no sistema monetá-
rio global. A ideia é que haja
menos dependência do dólar e
maior controle sobre os fluxos
internacionais de capital, que se
transformaram em desafio para
as economias emergentes.

A discussão foi lançada du-
rante reunião do Brics em Hai-
nan, no sul da China. Em comu-
nicado, eles defenderam que é
necessário “um amplo sistema
internacional de reserva cam-
bial que dê estabilidade e certe-
za” — uma crítica velada ao que
o Brics veem como uma negli-
gência de Washington às suas
responsabilidades monetárias
no cenário internacional.

Os líderes do Brics também
pediram uma regulação mais
forte dos derivativos de commo-

dities para reduzir a volatilida-
de dos preços de alimentos e
energia, que, segundo eles, im-
põem novos riscos à recupera-
ção da economia mundial. “A
volatilidade acrescenta novos
riscos à recuperação que está
em curso na economia mun-
dial”, disseram os líderes, em
comunicado conjunto. Em re-
latório desta semana, o Fundo
Monetário Internacional (FMI)
já havia alertado que “o cenário
fiscal para as economias emer-
gentes é mais favorável, mas re-
flete em parte a alta dos ativos e
das commodities, juros baixos e
fortes fluxos de capital.”

Os países do grupo temem que
o amplo déficit comercial e orça-
mentário dos Estados Unidos en-
fraqueça o dólar, e também dese-
jam trazer para si os privilégios
financeiros e políticos que acom-
panham a principal moeda de re-
serva mundial. “A economia

mundial está passando por mu-
danças profundas e complexas”,
disse o presidente chinês, Hu Jin-
tao. “A era exige que os países do
Brics fortaleçam o diálogo e a
cooperação”, afirmou.

Crise alimentar
A China é o maior importador de
soja e consumidor de energia,
dependendo do petróleo impor-
tado para impulsionar o cresci-
mento econômico. A Índia, onde
milhões de pessoas vivem na
pobreza, também manifestou
receio com a alta dos alimentos.

“A regulação do mercado de
derivativos para commodities
deveria ser fortalecida para pre-
venir atividades capazes de de-
sestabilizar os mercados”, se-
gundo documento divulgado
após a reunião. Os preços de mi-
lho, café e algodão mais do que
dobraram nos mercados futuros
globais de commodities nos últi-

mos 12 meses, enquanto o petró-
leo subiu 42% em Londres. A
China, por exemplo. deve im-
portar este ano 57 milhões de to-
neladas de soja, ou quase 60% do
comércio global da oleaginosa.

Justamente por isso, o comu-
nicado do grupo pede uma
maior cooperação em segurança
alimentar para restituir a con-
fiabilidade de informações entre
oferta e demanda. A comunida-
de internacional precisa traba-
lhar em conjunto para aumen-
tar a produção, elevando recur-
sos e apoio tecnológico para
desenvolver países como parte
do “estabelecimento de um
mundo mais equitativo e justo.”

O Produto Interno Bruto (PIB)
combinado dos cinco países do
Brics deve ofuscar a economia
americana até o final de 2014 e
da região do euro, este ano, se-
gundo projeções do FMI. ■ Com
Reuters, Bloomberg e AFP

Brics defende maior controle
Países do bloco também pediram esforço global para conter a volatilidade dos preços das commodities porque

Os países do grupo
receiam que o amplo
déficit comercial
e orçamentário dos
Estados Unidos
enfraqueça ainda
mais o dólar
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Dilma Rousseff em reunião
dos Brics, ontem, na China:
acordo para maior integração



Sexta-feira, 15 de abril, 2011 Brasil Econômico 13

do fluxo de capitais
temem os riscos de uma crise alimentar em nações como a Índia

Plebiscito das armas custaria R$ 300 mi
Se o projeto de realizar um novo referendo sobre desarmamento
avançar no Congresso Nacional, a Justiça Eleitoral estará pronta
para promover a consulta popular. A promessa foi feita ontem pelo
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski.
O ministro afirmou, ainda, que a consulta custaria aos cofres
público em torno de R$ 300 milhões. Esse foi o valor gasto pelo
TSE para realização das últimas eleições gerais, em 2010.

Divulgação
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Para grupo, ataques comandados
pela Otan aumentaram a
insegurança e a turbulência global

O Brasil e as quatro potências
emergentes que compõem o
Brics expressaram ontem sua
apreensão com os ataques aéreos
comandados pela Otan na Líbia
e pediram o fim da luta que, ao
lado das turbulências em outras
regiões do mundo árabe, au-
mentou a insegurança global.

A campanha aérea chancela-
da pela Organização das Nações
Unidas (ONU) contra as forças
do líder líbio Muamar Kadafi foi
um dos assuntos na mesa quando
os líderes de Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul (Brics) se
reuniram no sul da China para
uma cúpula de um dia. Embora
verbalizando sua preocupação
com a Líbia, a intensidade dos
comentários públicos dos líderes
variou, indicando que não saí-
ram da reunião com uma postura
final e unificada.

“Estamos profundamente
preocupados com a turbulência
no Oriente Médio, no norte da
África e em regiões do oeste
africano”, disseram os líderes
em um comunicado conjunto
divulgado após a cúpula no bal-
neário de Sanya. “Compartilha-
mos o princípio de que a força
deve ser evitada”, acrescenta-
ram, exortando a uma resolução
pacífica para o conflito líbio e
elogiando os esforços de media-
ção da União Africana.

“Temos a visão de que todas
as partes deveriam resolver
suas diferenças por meios pací-
ficos e diálogo”, declararam.
“Todos condenaram os bom-
bardeios”, disse uma fonte de
governo que participou da reu-
nião dos líderes do Brics.

Mas os comentários públicos
dos líderes após a cúpula indica-
ram diferenças na maneira de li-
dar com o conflito, que aumen-
tou a possibilidade de uma Líbia
dividida pela guerra, e intensifi-
cou os aumentos recentes nos
preços do petróleo. ■ Reuters

CRÉDITO

China diz estar preparada para emprestar
até 10 bilhões de iuanes aos parceiros do bloco

Os bancos de desenvolvimento
das cinco nações do Brics
também aprovaram o
estabelecimento de linhas de
crédito mútuas denominadas
nas moedas locais, e não no
dólar. O diretor do Banco de
Desenvolvimento da China (BDC),
Chen Yuan, disse estar preparado
para emprestar até 10 bilhões
de iuanes aos colegas do Brics,
e seu homólogo russo disse que
busca tomar emprestado o
equivalente a US$ 500 milhões.
“Nós achamos que isso vai, sem
dúvida, ampliar as oportunidades
para que as companhias russas
diversifiquem seus empréstimos”,
disse Vladimir Dmitriev,
presidente do banco de

desenvolvimento russo VEB.
O acordo engloba também
o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES).
Ontem, o presidente do banco,
Luciano Coutinho, assinou
um Acordo para Cooperações
Financeiras com os presidentes
dos bancos de desenvolvimento
da China, Índia, Rússia e África
do Sul. O acordo de cooperação
terá prazo de vigência de cinco
anos e prevê o fortalecimento
da cooperação financeira
entre as instituições signatárias
e o desenvolvimento do
relacionamento econômico
e comercial entre os países
do Brics. Com agências

GIGANTISMO

18%
é o peso do PIB dos países da sigla
Brics no total do PIB mundial —
o que os transforma em motores
da recuperação da economia.

US$ 21 tri
é quanto será o PIB combinado
dos países do Brics até 2016,
segundo projeções do FMI —
maior que os US$ 18 trilhões
previstos para os Estados Unidos.

40%
da população mundial. É esse
o tamanho dos países do grupo,
o que sinaliza também o grande
peso do mercado consumidor.

Ed Jones/Reuters

ROHR S.A. Estruturas Tubulares
CNPJ/MF: 61.480.380/0001-01 - NIRE: 35.300.041.216

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária 
Ficam convidados os senhores acionistas da Rohr S.A. Estruturas Tubulares (“Companhia”) para se reunirem, 
em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 27 de abril de 2011, às 10hs00min, na sede social da Com-
panhia, localizada na Av. Francisco Matarazzo, nº 1400, 18º andar, conjunto 181, Bairro da Água Branca, nesta 
Capital, a fi m de deliberarem: em sede de Assembléia Geral Ordinária (a) tomar as contas dos administrado-
res, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2.010; (b) deliberar sobre a proposta da administração para destinação do lucro líquido do exercício 
fi ndo em 31 de dezembro de 2.010; e (c) deliberação sobre a fi xação das verbas anuais de remuneração para a 
Diretoria; em sede de Assembléia Geral Extraordinária (a) deliberar sobre proposta para o aumento do capi-
tal social, mediante capitalização da reserva legal, com a conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto Social. 

São Paulo, 14 de abril de 2.011.
Oscar Vicente Ferro - Diretor
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“Estamos
profundamente
preocupados com
as turbulências
no Oriente Médio.
Compartilhamos
o princípio de
que a força
deve ser evitada

Comunicado do Brics

Ofensiva na
Líbia vira
preocupação
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  15 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 12-13.
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