
A crise europeia está se intensifi-
cando e ameaça todas as econo-
mias do mundo, advertiu, on-
tem, a diretora do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), Chris-
tine Lagarde. As questões que te-
remos pela frente têm sido moti-
vo de preocupação não só para
a Eurozona, mas para toda a
União Europeia”, disse Lagarde
ante um fórum sobre mulheres
na política organizado pelo De-
partamento de Estado dos Esta-
dos Unidos. “Não há uma só eco-
nomia no mundo que esteja imu-
ne à crise, que está inclusive se
intensificando”, acrescentou.

Segundo a diretora do FMI, a
solução para a crise exigirá es-
forços de todos os países e re-
giões, mas admitiu que o comba-
te tem que começar na origem
do problema, que são os países
da União Europeia, e, em parti-
cular, os países da Eurozona".

O alerta de Lagarde coincidiu
com a divulgação de dados so-
bre a produção industrial dos Es-
tados Unidos que retrocedeu
em novembro em 0,2% com re-
lação a outubro, segundo o Fede-
ral Reserve Bank (Fed), o banco

central americano. A queda con-
tradiz previsões dos analistas,
que esperavam alta de 0,2%.

Outro dado, do Departamento
do Tesouro, indica que o exceden-
te dos fluxos de capitais de longo
prazo recuou em outubro nos Es-
tados Unidos, para US$ 4,8 bi-
lhões. Trata-se de um recuo
brusco com relação ao exceden-
te de US$ 68,3 bilhões do mês
anterior, que se deve, entre ou-
tras razões, às vendas de títulos
da dívida do Tesouro pelos ban-
cos centrais e fundos sobera-
nos. O saldo destas vendas foi
de US$ 9,4 bilhões.

Os investidores chineses con-
tinuam sendo os maiores toma-
dores de dívida dos EUA, apesar
do recuo de 1%, para US$ 1,244
trilhão, seguidos pelos japone-
ses, com US$ 979 bilhões e pelos
britânicos com US$ 408,4 bi-
lhões. ■ AFP

Um número crescente de famí-
lias norte-americanas está ten-
do dificuldades para colocar co-
mida na mesa, enquanto a po-
breza vem aumentando nas
grandes cidades dos Estados
Unidos, constata o estudo de
2011 sobre a fome e os sem-teto
realizado pela Conferência de
Prefeitos dos EUA.

Nas 29 cidades analisadas
apenas quatro não registraram
um aumento nos pedidos de
ajuda alimentar de emergên-
cia entre setembro de 2010 e
agosto de 2011.

Metade daqueles que solicita-
ram assistência alimentar emer-
gencial eram pessoas com famí-
lias, e 26% estavam desempre-
gadas. Os idosos correspon-
diam a 19%, e os sem-teto, os
outros 11%. Essa é a mais recen-
te pesquisa a indicar a magnitu-
de do prejuízo provocado pela
recessão de 2007 a 2009.

Apesar de a retração econômi-
ca ter se encerrado há 2 anos e
meio, a recuperação tem sido
muito lenta, pelos padrões histó-
ricos, e as famílias lutam para
equilibrar seus orçamentos

num momento em que o desem-
prego está num patamar eleva-
do, de 8,6%.

Segundo dados do governo,
49,1 milhões de norte-america-
nos estavam em situação de po-
breza em 2010, um número re-
corde. Nesse período, o número
de famílias que dependia de aju-
da alimentar — subsídios para
realizar as compras de super-
mercado — subiu 16%, passan-
do a 13,6 milhões.

A pesquisa também revelou
que o número de sem-teto au-
mentou em uma média de 6%
nas 29 cidades.

Milionários sem sobretaxa
O presidente dos Estados Uni-
dos, Barack Obama, e seus cor-
religionários do Partido Demo-
crata sinalizaram a intenção de
desistir de impor uma sobreta-
xa a milionários, mas conti-
nuam se contrapondo aos repu-
blicanos no esforço para prorro-
gar uma desoneração da folha
de pagamentos que beneficiaria
160 milhões de pessoas.

Os republicanos dizem que o
imposto adicional sobre fortu-
nas seria uma forma de taxar os
“criadores de empregos”. Oba-
ma discutiu a possibilidade de
abandonar a proposta numa
reunião com senadores demo-
cratas na Casa Branca, segundo
fontes partidárias.

Um assessor disse que Oba-
ma não propôs a retirada da so-
bretaxa, mas deixou claro que
estaria disposto a isso em troca
da renovação da desoneração
dos salários, que expira em 31
de dezembro. Se o benefício ex-
pirar, o imposto sobre salários
subirá de 4,2% para 6,2%, re-
sultando em um aumento mé-
dio anual de mil dólares por fa-
mília. ■ Com Thomas Ferraro e
Richard Cowan.

DROGAS

Cultivo de ópio dobrou desde 2006 na Ásia,
com maior expansão no Laos e em Mianmar

Lucia Mutikani, da Reuters

Segundo a Agência das Nações Unidas sobre as Drogas e a
Criminalidade (UNODC), os problemas de segurança, de instabilidade
política e de desenvolvimento estimulam o cultivo da papoula.
“A situação na região não é positiva”, afirma Yuri Fedotov, diretor
executivo da agência da ONU, para quem o panorama fica ainda pior
com o aumento do uso das drogas sintéticas, como as anfetaminas. AFP
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CAMPANHA

Putin anuncia concessões à oposição, após
protestos contra resultado das eleições

Miséria aumenta
nos Estados Unidos

Lagarde adverte
que a crise está
se intensificando

Spencer Platt/AFP

Alerta coincide com o recuo da
produção industrial americana
em novembro sobre outubro

Rompendo o seu silêncio a respeito das manifestações que mobilizaram
dezenas de milhares de russos no último sábado, o primeiro-ministro, que
é candidato à presidência, fez elogios à capacidade de mobilização popular.
“Vi gente na TV ... a maioria jovens, ativos e com posições que eles
expressaram claramente”, disse Putin. “Isso me deixa feliz, e se esse
é o resultado do regime de Putin, que bom - não há nada de ruim nisso.”

Dados oficiais indicam que, em 2010, 49,1 milhões de pessoas
se encontravam em situação de pobreza, número recorde

Estudo sobre
fome e os sem-teto
descobriu que em
29 cidades analisadas
apenas quatro não
registraram aumento
nos pedidos de
ajuda alimentar de
emergência entre
setembro de 2010
e agosto de 2011

Um prato gigante sobre o qual está o corpo nu de
uma mulher acompanhado de diferentes guarnições
e sangue simulado foi a performance que a
AnimaNaturalis realizou ontem em Barcelona para
sensibilizar os consumidores carnívoros. Apesar do
frio, uma integrante da organização de defesa dos
direitos dos animais se ofereceu como voluntária para
simular o gigantesco prato de carne humana.AFP
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Christine Lagarde
participou, ontem,
emWashington,
de um fórum
sobremulheres
na política
organizado pelo
Departamento
de Estado

“CARNE HUMANA”
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