
Os fluxosde investimentos finan-
ceirosnaAméricaLatinadispara-
ramno começo de 2012 e a região
deve se acostumar a crescer com
equilíbrioemumambientedevo-
latilidade mundial, diz o relató-
rio regional doBancoMundial so-
bre as previsões para a região.
América Latina e Caribe cres-

cerão entre 3,5% e 4% em 2012,
segundo o relatório apresentado
pelo economista-chefepara a re-
gião,Augusto de la Torre.OFun-
do Monetário Internacional
(FMI) estimou esse crescimento
em 3,7% em suas previsões de
terça-feira, ligeiro aumento em
relação aos 3,6% de janeiro.
A crise da dívida europeia está

impactando indiretamente a re-

gião, que mantém em linhas ge-
rais um bom rumomacroeconô-
mico, com garantias prudentes,
mas a percepção nos mercados
varia em função do que acontece
do outro lado do Atlântico.
“Os fluxos de capital para a re-

gião dispararam nos primeiros
meses de 2012. Os investimentos
de fundos nos sete maiores paí-
ses da América Latina e Caribe,
que caíramabruptamenteduran-
te a segundametade de 2011, au-
mentaram oito vezes em janeiro
e fevereirode2012, emcompara-
ção com a média mensal do co-
meço de 2011”, explicou o texto.
Apesar do relatório não citar

cifras exatas para essa compara-
ção, de la Torre calculou que,
mensalmente, estão entrando
na região entre US$ 5 bilhões e
US$ 6 bilhões em investimentos
puramente financeiros. ■ AFP

Ogovernobrasileiroestámonito-
randoasituaçãodasempresasbra-
sileiras que atuam na Argentina,
após o anúncio do país vizinho de
expropriar fatiadaespanholaRep-
sol na petrolífera YPF, informou
ontemoministrodeRelaçõesEx-
teriores, Antonio Patriota.
“Acompanharemos de perto

os desenvolvimentos dessa his-
tória que obviamente nos inte-
ressa muito. Estamos monito-
rando a situação”, disse Patrio-
ta, ao responder sobre a situa-
ção das empresas brasileiras no
país vizinho, em uma entrevista
coletiva ao lado do chanceler
chileno, AlfredoMoreno. Patrio-

ta, no entanto, reiterou posição
do Brasil de que o tema é uma
“decisão soberana argentina”.
A iniciativa da Argentina pro-

vocou uma crise diplomática
com a Espanha, e gerou várias
críticas que vão desde o Méxi-
co, que é acionista da Repsol,
até a União Europeia.
OministrodoPlanejamentoar-

gentino, Julio de Vido, designado
pelo governo como interventor
daYPF,vai se reunir amanhãcom
Patriota emBrasília e explicar de-
talhes da intervenção na YPF.
Ochancelerchilenoadotoudis-

curso semelhante ao brasileiro, e
afirmouque aparticipaçãodo se-
tor privado é importante, mas
que devem ser encontradas ma-
neiras para que haja regulações

adequadas para sua atuação.
“Qualquer açãoque seja realizada
por um particular ou um Estado
naturalmente deve conduzir-se
pela lei, pelo estado de direito e
pelas regras e normas internacio-
nais, pelos tratados que têm os
países”, disseMoreno.

Frustração chinesa
A decisão da Argentina de nacio-

nalizarapetrolíferaYPF,controla-
da pela espanhola Repsol, frus-
trouanosdeplanejamentodachi-
nesa Sinopec Group de comprar a
companhiasul-americana,segun-
do fontes ouvidas pela Reuters.
Profissionais de bancos disse-

ram que a segunda maior com-
panhia petrolífera da China
manteve discussões com a Rep-
sol sobre a compra de sua parti-
cipação de 57 % na YPF. O site
chinês Caixin.com citou uma
fonte que afirmou que a Sino-
pec tinha acertado um acordo
não vinculante de assumir a
YPF por mais de US$ 15 bilhões.
Mas os planos da presidente

argentina, Cristina Kirchner,
de assumir o controle da YPF
acabaram com qualquer espe-

rança da estatal China Petroche-
mical Corp (Sinopec) selar um
acordo, disseram as fontes.
Segundo o Caixin.com, a Sino-

pec estava em negociações com a
Repsolpara comprar aYPFapesar
da ameaça de nacionalização. O
jornal Financial Times publicou,
ontem, que a Repsol não infor-
mou a Argentina sobre as discus-
sões com a petrolífera chinesa.
A Sinopec não comentou o as-

sunto. O presidente do conselho
da Repsol, Antonio Brufau, não
quis comentar sobre o interesse
da Sinopec na YPF, mas em uma
entrevista a jornalistas na terça-
feira afirmou que a companhia
recebeumuitos contatos de inte-
ressados internacionais na pe-
trolífera argentina. ■

Hugo Bachega
Reuters, Brasília

Suicídios da
crise comove
os italianos

Brasil passa
amonitorar
empresas na
Argentina

Andreas Solaro/AFP

AL recebeUS$ 5 bimensais
em investimentos financeiros

Ueslei Marcelino/Reuters

Projeção é de Augusto de la
Torre, economista-chefe do
Banco Mundial para a regiãoCerca de mil pessoas foram à

praça do Panteão, de Roma, em
meio a uma chuva forte, para
protestar em silêncio contra os
suicídios motivados pela crise
econômica. Várias associações
de empresários e artesãos do La-
zio, a região onde fica a capital,
assim como os principais sindi-
catos italianos (CGIL, CUISL,
UIL, UGL) estiveram presentes
à manifestação.
No centro da praça foi instala-

da uma grande tela para home-
nagear os que deram fim às suas
vidas desde o começo da crise.
“Pedimos uma resposta do Esta-
do para a dificuldade pela qual
passam as pequenas e médias
empresas em redirecionar sua
atividade, para que a economia
italiana possa levantar-se”, dis-

se Maurizio Flamini, presidente
da Federlazio, associação des-
ses empreendedores na região.
Desde 1º de janeiro deste ano,

23 pessoas se suicidaram por
causa da crise econômica, se-
gundo o CGIA, sindicato de arte-
sãos e pequenos empresários.
Em 2010, 192 artesãos e co-

merciantes acabaram com suas
vidas, além de 144 profissionais
liberais, segundo informe do
instituto de pesquisa Eures, pu-
blicado na terça-feira.
O fenômeno acontece, princi-

palmente, entre os desemprega-
dos. No total, 362 deles semata-
ram em 2010. ■ AFP

Espanhola Repsol
estaria negociando
a venda da YPF à
chinesa Sinopec sem
o conhecimento do
governo argentino

Iniciativamotivada pela reestatização
daYPF foi anunciada peloministro das
Relações Exteriores, Antonio Patriota
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Praça doPanteão: protesto contra suicídios causados pela crise
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 32.




