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JIM YOUNG/REUTERS–10/5/2011

WASHINGTON

O presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, alertou
mais uma vez o Congresso que
a não elevação do limite do en-
dividamento do país poderia
levar a uma crise financeira e
recessão econômica pior que
a de 2008 e 2009, se investido-
res começassem a duvidar da
capacidade de o governo ame-
ricano honrar suas dívidas.

Em comentários gravados na
semana passada, e transmitidos
pela CBS News ontem, Obama
repetiu a posição de que os repu-
blicanos não deveriam relacio-
nar a decisão de aumento do limi-
te do endividamento a cortes de
gastos, como parte de medidas
para redução do déficit.

“Se investidores ao redor do

mundo pensarem que a confian-
ça no crédito dos Estados Uni-
dos não está sendo suportada...
isso poderia desemaranhar todo
o sistema financeiro”, disse Oba-
ma. “Poderíamos ter uma reces-
são pior do que tivemos.”

A Casa Branca e os republica-
nos no Congresso estão trava-
dos em um debate sobre o déficit
e o limite da dívida do país.

Espera-se que o Departamen-
to do Tesouro atinja hoje seu li-
mite de endividamento de US$
14,3 trilhões, tornando o gover-
no incapaz de emitir mais títulos
de dívida. Atualmente, a dívida
está em US$ 14,294 trilhões,

Líderes republicanos, que têm
dito concordar com a necessida-
de de aumento do limite da dívi-
da, disseram que não vão apro-
var nenhuma medida de eleva-

ção do endividamento sem que
as autoridades definam passos
para mantê-lo sob controle.

Obama afirma estar compro-
metido com a redução do déficit,
mas que isso não está relaciona-
do ao limite de endividamento.

O secretário do Tesouro ame-
ricano, Timothy Geithner, adver-
tiu no sábado o Congresso que
se o limite não fosse ampliado,
os EUA não teriam condições de
cumprir com suas obrigações fi-
nanceiras frente a “funcioná-
rios, cidadãos, empresários e in-
vestidores”. “Isso seria um acon-
tecimento sem precedentes na
história do país, que teria conse-
quências extensas e catastrófi-
cas para a economia americana,
reduzindo o crescimento e au-
mentando o desemprego.”

O presidente do Federal Reser-
ve (o banco central americano),
Ben Bernanke, também advertiu
os parlamentares sobre o perigo.
“É uma proposta arriscada não
elevar o limite da dívida em um
prazo razoável” / AGÊNCIAS

INTERNACIONAIS

Obama faz novo apelo para
elevar o limite da dívida
Tesouro prevê que teto deve ser atingido hoje e consequências seriam ‘catastróficas’

BARACK OBAMA
PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS
“Se investidores pensarem que a
confiança no crédito não está
suportada... poderíamos ter uma
recessão pior do que tivemos.”

TIMOTHY GEITHNER
SECRETÁRIO DO TESOURO
“Isso seria um acontecimento
sem precedentes... de
consequências catastróficas.”

Pacote de 8 dias Saídas diárias o ano todo. Promoção para viajar em 21 e 28/maio. 

Incluídos nos preços: Passagem aérea ida e volta + 7 diárias de hospedagem com café da manhã +
transporte aeroporto/hotel/aeroporto + assistência da equipe CVC + passeios pelas principais praias e
pontos turísticos da cidade + festa noturna com show típico na Barraca Tôa-Tôa + transporte gratuito
para a praia de Taperapuã e Coroa Vermelha e para o centro da cidade.

Hotel Casablanca
Próximo à Praia do Cruzeiro

10x sem juros e sem entrada R$ 55,80
À vista R$ 558, Preços para saídas 21 e 28/maio.

Hotel Casablanca Park
Próximo à Praia do Cruzeiro

10x sem juros e sem entrada R$ 76,80
À vista R$ 768, Preços para saídas 21 e 28/maio.

Hotel Coroa Vermelha
Localizado na Praia do Mutá

10x sem juros e sem entrada R$ 79,80
À vista R$ 798, Preços para saídas 21 e 28/maio.

Hotel Bosque do Porto
Localizado na Praia de Taperapuã

10x sem juros e sem entrada R$ 86,80
À vista R$ 868, Preços para saídas 21 e 28/maio.

Hotel Porto das Naus
Localizado na Praia de Taperapuã

10x sem juros e sem entrada R$ 89,80
À vista R$ 898, Preços para saídas 21 e 28/maio.

Hotel Porto Seguro Praia
Localizado na Praia de Curuípe

10x sem juros e sem entrada R$ 69,80
À vista R$ 698, Preços para saídas 21 e 28/maio.

Santa Fé Hotel
Localizado em Arraial d Ájuda

10x sem juros e sem entrada R$ 86,80
À vista R$ 868, Preços para saídas 21 e 28/maio.

Costa Brasilis Resort
Localizado na Praia de Santo André

10x sem juros e sem entrada R$ 99,80
À vista R$ 998, Preços para saídas 21 e 28/maio

Nunca foi tão barato viajar.
PORTO SEGURO

Prezado cliente: preço publicado por pessoa com hospedagem em apto. duplo saindo de São Paulo.A oferta de lugares é limitada e as reservas estão sujeitas a confirmação. Preços, datas de saídas
e condições de pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem prévio aviso. Oferta válida para compras até um dia após a publicação. As ofertas acima são válidas exclusivamente nos voos:
Avianca 9056 e 9058; Tam 9492; Webjet 9730 e 3732. Passeios não são válidos para Santa Fé Hotel e Costa Brasilis Resort.

A CVC tem 38 anos de experiência e
oferece mais de 700 roteiros à sua escolha.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

A CVC tem 38 anos de experiência e
oferece mais de 700 roteiros à sua escolha.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.

São Paulo Capital:
Centro-Consolação ....................2103-1222
Aclimação .................................2362-7780 
Boavista Shop ...........................5547-6477
Bom Retiro ................................3333-4343
Campo Belo ...............................5041-2740
Campo Limpo Paulista ..............4812-7275
Eldorado Shop ...........................3815-7878
Faria Lima .................................3031-3106
Frei Caneca Shop .......................3472-2010
Ibirapuera Shop ........................2107-3535
Ibirapuera Shop ........................2108-3500
Imigrantes – Carrefour..............3791-9080 
Jabaquara-Pão de Açúcar ..........5015-7933
Jaçanã-Sonda ............................2243-2020
Liberdade ..................................3209-0909

Market Place Shop ....................2135-0777
Mooca Shop. Capital..................2068-1000
Morumbi Open Center ...............2369-9890
Morumbi Pão de Açúcar ............3723-5252
Pacaembu .................................2691-9521
Raposo Shop .............................2109-0199
Santa Cecília ..............................2367-2853
Santa Cruz-Shop. Metrô ............5571-7100
Santana Shop ............................2208-2470
Santana-Voluntários da Pátria ..2367-1774
Tatuapé Shop. Boulevard ..........3019-3300
Vila Carrão-Sonda .....................2362-8978
Villa-Lobos Shop .......................3024-0088
Grande São Paulo: 
Alphaville - Centro Comercial ....4191-9198 
Granja Viana .............................4702-0306

Guarulhos Shop. Inter ...............2086-9720
Mauá Coop Barão de Mauá ........4544-8111
Osasco Hiper Carrefour ..............3683-3479
Ribeirão Pires  ...........................4828-1868
S.B. Campo-Extra Anchieta .......4368-0440
S.B. Campo-Metrópole .............2191-3500
Santo André Shop. ABC .............2105-6100
Santo André-Centro ..................2191-8700
Santo André-Sta. Teresinha.......4997-4177
Taboão da Serra-Hiper Extra .....4788-1111
São Paulo Interior:
Americana .................................3645-1210
Araçatuba Shop .........................3607-4080
Araçatuba .................................3621-2575
Barretos ....................................3321-0320
Caieiras .....................................4442-3114

Campinas Shop .........................3229-8899
Campinas-Barão Geraldo ..........3249-0232 
Campinas-Cambuí .....................3254-2733
Campinas-Centro ......................2102-1700
Campinas-Jardim Chapadão  .....3396-7002
Catanduva Shop ........................3525-2097
Fernandópolis  ..........................3465-5520 
Guaratinguetá-Buriti Shop ........3133-3171
Ibitinga .....................................3341-8210
Indaiatuba ................................3318-1000
Jaboticabal Shop .......................3203-3008
Jacareí  ......................................3962-7070
Limeira Shop .............................3404-8899
Marília Aquarius ........................2105-3888
Matão  .......................................3382-2771 
Olímpia .....................................3281-4200

Paulínia Shop ............................3833-5544
Penápolis ..................................3653-7322
Pindamonhangaba ...................3642-9432 
Piracicaba Shop .........................3413-5557
Ribeirão Preto-Centro ...............3289-1011
S.J. Campos-Adhemar Barros ....2139-9540
S.J. Campos-Center Vale Shop ...2139-6700
S.J. Campos-Colinas ..................3913-6700
S.J. Campos-Shop. São José  ......3941-7000
Salto ..........................................4602-2022
Santa Bárbara-Tivoli  .................3626-5553
Santos-Balneário.......................3281-9000
Taquaritinga .............................3253-3909
Valinhos Shop.  .........................3929-7700

Superdevedor. Investidores do mundo todo precisam manter a confiança no crédito dos Estados Unidos, diz Barack Obama

● Apelo
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