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Atividade industrial apresenta a maior
queda na China em 32 meses

África do Sul avalia a volta da produção
estatal de aço após privatizações

A atividade manufatureira na China registrou em novembro a maior
queda desde março de 2009, segundo o índice PMI preliminar
do banco HSBC. O índice PMI dos diretores de compra calculado
pelo HSBC ficou em 48 em novembro, contra 51 em outubro. Um
resultado superior a 50 indica uma expansão da atividade, enquanto
o índice quei fique abaixo desses níveis representa contração.

A África do Sul pode voltar para a indústria do aço por meio da criação
de uma companhia estatal ou via sociedade com o setor privado,
disse nesta quarta-feira o jornal Business Report. O jornal citou
o ministro de Companhias Públicas, Malusi Gigaba, para quem a decisão
da África do Sul de vender a Iscor, estatal de aço que se dividiu no
que é hoje ArcelorMittal South Africa e Kumba Iron Ore, foi mal avaliada.

Brasil vira novo Eldorado
para os jovens europeus

Chilenos
rejeitam
saída ao mar
para Bolívia

Falta de mão de obra qualificada e perspectivas de crescimento levam profissionais
sem esperança na Europa a tentar a sorte na sétima maior economia do mundo

O rechaço dos chilenos em conceder territórios de acesso ao
mar para a Bolívia, país com o
qual o Chile não mantém relações diplomáticas desde 1978,
cresceu nos últimos cinco
anos, informa a pesquisa Nacional Bicentenário-2011, realizada pela Universidad Católica e
a empresa Adimark.
A sondagem, publicada ontem pelo jornal El Mercurio, revelou que a porcentagem de chilenos que apoiam a decisão de
não ceder uma saída ao mar aos
bolivianos subiu 15 pontos, de
33% em 2006, a 48% em 2011.
Da mesma maneira, o respaldo a entregar uma faixa litorânea
à Bolívia baixou de 13% a 9%, enquanto que o número de pesquisados que está de acordo em dar
benefícios econômicos a aos bolivianos caiu de 47% a 40%.
A Bolívia reclama a saída ao
mar que perdeu depois de travar, em aliança com o Peru,
uma guerra contra Chile no fim
do século 19. Desde 1978, os
dois países carecem de relações
diplomáticas formais.
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Assim como muitos outros europeus, Afeida Ghaleb, de 33
anos, não lamenta ter deixado
a França em julho para trabalhar no Brasil, país motor da
América Latina, que atrai cada
vez mais estrangeiros em busca de oportunidades.
“Sinto que escapei da crise na
Europa. Tenho uma dupla cultura (franco-árabe) e tinha vontade de ter uma experiência internacional”, diz a jovem francesa,
que trabalhou durante 10 anos
em uma empresa agroalimentícia nos subúrbios de Paris.
Contratada pela Michelin no
Rio com um contrato local, explicou que o Brasil “é mais aberto, não somos rotulados”. “A
França, infelizmente, não valoriza a diversidade”, considerou.
Sétima economia mundial, o
Brasil cresceu 7,5% em 2010 e
aguarda neste ano uma alta de
3,5%, superior à média mundial. A taxa de desemprego
caiu a 6% neste ano, a menor
desde 2002.
Diferentemente dos europeus que chegam ao Brasil de
forma cada vez mais numerosa
e enfrentam problemas para obter visto de residência, Afeida
conseguiu com a Michelin um
visto de dois anos, renovável.
Alejandro, um espanhol de
33 anos, chegou ao Brasil em outubro como turista. Não teve a
mesma sorte que Afeida e faz pequenos trabalhos, como DJ ou
guia nas favelas.
“Com a crise e o desemprego
na Espanha, precisava mudar
de ares, uma cidade com praia e
sol. É preciso ir onde as coisas
estão melhores. Mas meu visto
expira em um mês e meio”, diz
este madrilenho. Se não conseguir renovar seu visto por outros três meses, o máximo permitido para os turistas, se tornará um imigrante “ilegal”.
Como Afeida, Alejandro divide apartamento com um amigo
em Ipanema. Os recém-chegados enfrentam a explosão dos
preços no país, impulsionados

A francesa Afeida Ghaleb,
da Michelin, no Rio: de cultura
árabe, ela elogia o fato de não
ser “rotulada” pelos brasileiros

“

Na Europa, o Brasil
é considerado terra
de oportunidades.
Há 40 milhões de
novos consumidores
— quase o tamanho
da Espanha —
e o mercado não
satisfaz a demanda
(por profissionais)
Nuria Pont
Diretora da Câmara Espanhola
de Comércio de São Paulo

pela boa saúde da economia e
pelo fato de que o Brasil sediará
a Copa de e o Rio, os Jogos Olímpicos de 2016.
Segundo o ministério da Justiça, a quantidade de estrangeiros em situação regular aumentou mais de 50% de janeiro a junho, passando de 961 mil a 1,5
milhão. O número não para de
crescer e os que chegam em
maior número ao Brasil são os
portugueses.
De dezembro de 2009 a junho de 2011, os portugueses
que estão legalmente no país aumentaram de 277 mil para 329
mil; os espanhóis, de 58.500 para 81 mil e os franceses, de
16.500 a 17.800.
Mas as autoridades estimam
em mais de 600 mil o número
de imigrantes ilegais. Cerca de
40% são bolivianos, seguidos
pelos chineses, com 13%.
“Na Europa, o Brasil é considerado uma terra de oportunidades”, declara a diretora da Câmara espanhola de Comércio de
São Paulo, Nuria Pont.

“Há 40 milhões de novos consumidores - quase o tamanho
da Espanha - que saíram da pobreza, e o mercado brasileiro
não satisfaz a demanda”, explica. “Faltam 8 milhões de profissionais qualificados, como engenheiros, que as universidades
brasileiras demorarão de cinco
a seis anos para formar”.
O jovem arquiteto espanhol
David Galipienzo, que implanta
um projeto imobiliário no Rio
de Janeiro, é testemunha disto.
“Baixamos de (uma oferta de)
800 mil casas por ano para menos de 100 mil. Aqui, a demanda não para de aumentar”, diz.
O boom da economia, com a
criação de 2,5 milhões de empregos em 2010, associado à crise nos países ricos, está provocando a volta da legião de brasileiros que emigraram na década
de 1990 aos Estados Unidos, Europa e Japão. De 2005 a 2011, o
número de brasileiros que vivem no exterior caiu pela metade, de 4 para 2 milhões, segundo números oficiais. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 38.

Pesquisa revela
que já chega à
metade da população
do Chile a oposição
a um acordo para
devolver faixa do
litoral ao vizinho
Este ano, o presidente boliviano, Evo Morales, anunciou
a intenção de seu país em levar
este pleito a tribunais internacionais, questão rechaçada pelo Chile, que entregou facilidades portuárias à Bolívia no norte chileno.
“Esta intransigência geopolítica dos chilenos deve ser vista
com preocupação, porque dá
pouca margem aos governos para atuar com prudência e moderação nestes conflitos”, indicou
Eduardo Valenzuela, diretor do
Instituto de Sociologia da Universidad Católica e um dos pesquisadores a cargo do projeto. O
levantamento ouviu 2.005 adultos em seus domicílios, entre 20
e 29 de junho, com uma margem de erro de 2,2%. ■ AFP

