
A diretora do Fundo Monetário
Internacional (FMI), Christine
Lagarde, chamou a atenção da
Rússia, ontem, sobre a vulnera-
bilidade econômica do país fren-
te à crise da zona do euro e pe-
diu ao governo para que contro-
le seus gastos em uma possível
queda do preço do petróleo.

“A Rússia já sobreviveu a mui-
tas crises, é uma sobrevivente,
mas tem muitas vulnerabilidades
(...). Reconstruir sua política fis-
cal e diversificar sua economia
devem ser prioridades”, decla-
rou Lagarde na capital russa, on-
de se reuniu com o chefe de Esta-
do russo, Dimitri Medvedev.

Medvedev se limitou a co-
mentar que as discussões esta-
riam focadas “na situação atual
da economia mundial e nos re-
sultados do G20”, que ocorreu
na semana passada na França.

Em entrevista publicada pelo
jornal Kommersant nesta segun-
da-feira, Lagarde afirmou que a
Rússia entrará em uma situação
delicada, caso o problema da dí-
vida europeia se transforme em
uma crise sistêmica.

A economia russa é muito de-
pendente da venda de deriva-
dos de petróleo, que representa
60% das exportações. Portanto,
uma queda dos preços resulta-
ria em uma redução importante
de sua receita, como aconteceu
em 2009 quando a economia

contraiu cerca de 8%.
Lagarde disse em uma coleti-

va de imprensa que “os gastos
públicos da Rússia não são sau-
dáveis, principalmente no pe-
ríodo eleitoral”.

As eleições legislativas do
país estão marcadas para dezem-
bro, enquanto a presidencial
acontecerá em março de 2012.

A diretora do FMI ressaltou a
necessidade de uma “ação co-
mum e audaz” para evitar uma
nova recessão mundial provo-

cada pela crise da dívida na Eu-
rozona, que já derrubou a Gré-
cia e ameaça a Itália.

Moscou, junto com seus par-
ceiros do BRICS (Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul), de-
clarou estar disposto a partici-
par do plano de ajuda para a Eu-
rozona através do FMI com até
“US$ 10 bilhões”.

Contudo, o chefe da diploma-
cia russa, Serguei Lavrov, disse
que “não se pode, simplesmen-
te com o desbloqueio de meios

financeiros solucionar um pro-
blema de caráter sistêmico que
afeta a estabilidade e a integri-
dade financeira (...) de toda a
economia mundial”.

A Rússia deseja reforçar seu
papel no processo de tomada de
decisões no FMI.

Lagarde deve permanecer
em Moscou até terça-feira. Esta
é sua primeira visita oficial fora
da União Europeia após assumir
o cargo da direção da institui-
ção em julho. ■ AFP

Economia russa é vulnerável,
alerta chefe do FMI

A Boeing e a All
Nippon Airways
(ANA) investigam
um problema no
trem de pouso do 787
Dreamliner, a primeira
falha relatada desde
que o avião entrou em
serviço há menos de
duas semanas. Pilotos
da primeira das duas
aeronaves entregues
até o momento para
a ANA foram forçados a
baixar o trem de pouso
usando o sistema de
backup manual. Reuters

Yekaterina Shtukina/RIA Novosti/Kremlin/Reuters

Lagarde afirmou que
a economia da Rússia
entrará em uma
situação delicada,
caso o problema
da dívida europeia
se transforme em
uma crise sistêmica

As inundações deixaram ilhados
ontem dois polos industriais na
zona leste da capital tailandesa,
Bangcoc, além de se aproxima-
rem do centro da cidade, afetan-
do o tráfego de ônibus. Os trens,
no entanto, continuaram circu-
lando, e importantes bairros co-
merciais permanecem secos.

A água vem avançando lenta-
mente desde o final de julho, co-
meçando pelo Norte e Nordeste
do país e assolando províncias in-
dustriais e zonas de cultivo de ar-
roz no centro, até chegar à região
de Bangcoc, há três semanas.

A inundação está agora a ape-
nas 7 quilômetros do bairro de
Silom, no coração da capital, on-
de há grande atividade empresa-
rial e de entretenimento.

Somkid Tanwatanakul, vice-
diretor da Autoridade de Polos
Industriais da Tailândia, disse à
Reuters que as águas — atingin-
do 1,5 metro — chegaram agora
aos arredores do Polo Industrial
de Lat Krabang, na zona leste da
capital. Os diques em torno do
polo foram reforçados até uma
altura de 2,6 metros. ■ Reuters

SeongJoon Cho/Bloomberg

Após visita a Moscou, Cristine Lagarde alerta para a necessidade de reconstruir a política fiscal do país

FALHA NO TREM DE POUSO

Indústrias
ficam ilhadas
em Bangcoc
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