
Casa Branca corta pela metade a 
previsão de crescimento dos EUA 
Desafio de Obama nas próximas eleições será baixar o desemprego, previsto para ficar em 9% 

Indústria mundial dá 
sinais de estar próxima 
da retração, o que é um 
sinal negativo para a 
economia neste ano 

ÁLVARO FAGUNDES 
DE NOVA YORK 

O governo americano redu-
ziu quase pela metade a pre-
visão de crescimento da eco-
nomia neste ano e disse que 
o desemprego vai continuar 
em 9% em 2012, um desafio 
para os planos de reeleição 
do presidente Barack Obama. 

Segundo o Escritório de 
Administração e Orçamento 
da Casa Branca, o PIB dos 
EUA vai crescer 1,6%, ou se-
ja, 1,5 ponto percentual me-
nos que a estimativa anterior, 
de fevereiro. 

O resultado é reflexo dos 
números do primeiro semes-
tre —em que a maior econo-
mia global teve uma expan-
são inferior a 1%— e é insufi-
ciente para fazer com que o 
desemprego tenha uma que-
da significativa. 

A taxa de desemprego fi-
cou em 9,1% em julho (o re-
sultado de agosto será conhe-
cido hoje) e a estimativa do 
governo é que ela continue 
nesse patamar no ano que 
vem, muito distante dos nú-
meros de 2007, quando gira-
va em torno de 5%. 

A recuperação da econo-
mia americana é considera-
da fundamental para o suces-
so de Obama nas eleições do 

ano que vem, mas no momen-
to crescem os temores de que 
os EUA possam estar mergu-
lhando novamente em uma 
recessão. 

O último ciclo negativo da 
economia dos EUA durou 18 
meses, até junho de 2009, e 
foi o mais longo desde a Gran-
de Depressão. 

Os números atuais dos EUA 

e das outras grandes econo-
mias mundiais não são pro-
missores. 

O índice de produção in-
dustrial global, medido pelo 
JPMorgan, recuou em agosto 
pelo sexto mês consecutivo. 

Está no menor patamar 
desde junho de 2009, muito 
próximo do valor que mostra 
que o setor está em retração. 

retração e teve o pior resulta-
do em mais de dois anos. 

As indústrias dos países 
em desenvolvimento sofrem 
com o enfraquecimento das 
economias ricas, que impor-
tam menos. A indústria das 
nações desenvolvidas conta 
com as compras dos emer-
gentes para compensar os 
problemas em casa. 

DE CARACAS 

A Corte Interamericana de 
Direitos Humanos ditou sen-
tença por unanimidade a res-
peito do caso do ex-prefeito 
opositor venezuelano Leopol-
do López, inabilitado politi-
camente até 2014, mas, "por 
norma" só a divulgará num 
prazo de oito e dez dias. 

López, um dos mais bem 
avaliados nomes da oposição 
no país e possível pré-candi-
dato à Presidência, mostrou-
se otimista. 

"As inabilitações são ma-
nifestações de perseguição 
política que esperamos ter 
conseguido congelar a partir 
dessa sentença. É importan-
te que os vizinhos, especial-
mente um vizinho importan-
te como Brasil, prestem aten-
ção ao que está acontecendo 
na Venezuela", disse à Folha. 

Ex-prefeito de Chacao, um 
dos cinco municípios que for-
mam Caracas, López foi ina-
bilitado pela Controladoria 
Geral em 2008, acusado de 
desvios de verbas. 

Ele argumenta que a deci-
são feriu seus direitos políti-
cos uma vez que não há sen-
tença penal. 

Em março, a Controladoria 
disse que a Venezuela não era 
obrigada a acatar a sentença 
da corte, órgão independen-
te ligado à OEA (Organização 
dos Estados Americanos). 

López afirma que, caso 
não aceite, o Estado "enter-
rará a Constituição", (FLAVIA 

MARREIRO) 
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Text Box
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 2 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




