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Brasil é ‘diferente’,
afirma embaixador
espanhol no País

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

A Universidade Católica Argenti-
na (UCA), que elabora um índi-
ce próprio de pobreza, anunciou
que 21,9% dos argentinos são po-
bres. A instituição contraria os
números oficiais, do Instituto
Nacional de Estatísticas e Cen-
sos (Indec), que sustentou na se-
mana passada que a pobreza qua-
sedesapareceu do país, já que afe-
taria 6,5% dos argentinos, o equi-
valente a 2,6 milhões de pessoas.
Segundo a UCA, existem 8,7 mi-
lhões de pobres na Argentina. En-
tre as estimativas existe uma sig-
nificativa brecha de 6,1 milhões
de habitantes.

A UCA também afirma que,

dentro da população pobre, a
proporção de pessoas indigen-
tes é de 5,4%, enquanto o Indec
sustenta que o índice é de 1,7%.
Assim, de acordo com o cálculo
oficial, somente existiriam 680
mil pessoas indigentes na Argen-

tina. Para a UCA, o número é de
2,2 milhões.

Segundo o Indec, a pobreza te-
ria caído de 53% em 2003 (ano da
posse de Néstor Kirchner) para
23,4% em 2007 (ano da posse de
Cristina Kirchner). Em 2011, se-

gundo o Indec (ano da reeleição
de Cristina), a pobreza foi de
8,3%. Nesse ano, com o índice
oficial da pobreza em 6,5%, “o
menor índice dos últimos 30
anos”.

No entanto, a UCA, os parti-

dos da oposição, economistas in-
dependentes e diversos sindica-
tos afirmam que não há motivos
reais para celebrar.

Manipulação. Segundo eles, o
governo tenta camuflar a pobre-
za desde 2007, ano em que o go-
verno Kirchner iniciou uma fér-
rea intervenção no Indec, que im-
plicou na manipulação das esta-
tísticas de PIB e inflação. Segun-
do os economistas, a pobreza,
que havia caído entre 2003 e
2006, voltou a crescer em 2007.
Dessa forma, o total de pobres
oscilaria hoje entre 20% e 25% da
população.

Os economistas indicam que
a pobreza na Argentina pode ter-
se transformado em um fenôme-
no “estrutural”, já que não desce
do patamar extraoficial de 20%.
Segundo o relatório da UCA, a
Província de Tucumán e a Gran-
de Buenos Aires concentram os
bolsões de pobreza.

Agustín Salvia, pesquisador
do Observatório da Dívida So-

cial da UCA, considera que os
programas sociais do governo
não foram eficientes para redu-
zir os índices.

A persistência da pobreza
combina com o crescimento da
economia informal. De acordo
com dados oficiais, 34,1% dos as-
salariados não têm carteira assi-
nada. Segundo estatísticas, os
profissionais informais rece-
bem, em média, salários 57% infe-
riores aos formais na Argentina.

Riqueza. Cristina Kirchner é –
depois do bilionário chileno Se-
bastián Piñera – a segunda presi-
dente mais rica da América do
Sul, com patrimônio de US$ 17
milhões, segundo a declaração
de bens (basicamente investi-
dos em imóveis e aplicações fi-
nanceiras). A fortuna de Cristi-
na, declarada admiradora de Evi-
ta Perón, a “mãe dos humildes”,
cresceu 930% desde 2003. A pre-
sidente argentina – que em seus
comícios ostenta um Rolex Presi-
dente, bolsas Louis Vuitton e sa-
patos Christian Louboutin – diz
que sua política é “nacional e po-
pular”, mais conhecida pela abre-
viatura “nac e pop”.

Espanha quer preço justo
por empresa expropriada
Ministro espanhol disse que auxiliará a espanhola Red Electrica,
nacionalizada pela Bolívia, a negociar um valor adequado para o ativo

22% dos argentinos são pobres, segundo dados extraoficiais
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Após a expropriação de ativos de
companhias espanholas do setor
energético na Argentina e na Bolí-
via, o embaixador da Espanha no
Brasil, Manuel de La Cámara, dis-
se ontem que o País é “muito dife-
rente” dos vizinhos e garantiu
que as empresas do parceiro eu-
ropeu se sentem seguras aqui.

“O Brasil é muito diferente de
outros países da região. A segu-
rança jurídica e o respeito a con-
tratos dão muita segurança para
os investimentos espanhóis”,
avaliou o embaixador, após en-
contro com o ministro de Minas
e Energia, Edison Lobão.

Segundo ele, a expropriação
de 51% do capital da petrolífera
Repsol na companhia argentina
YPF foi tratada na reunião, mas
La Cámara não pediu a Lobão aju-
da nas negociações com o gover-
no argentino. “O Brasil tem suas
próprias relações com a Argenti-
na e não solicitamos, por enquan-

to, algum tipo de auxílio. Mas po-
demos pensar em uma colabora-
ção nesse sentido, embora nesse
momento não seja fácil dialogar
com a Argentina”, completou o
embaixador.

Ele também citou a nacionali-
zação dos ativos espanhóis de dis-
tribuição de energia na Bolívia,
determinada anteontem pelo pre-
sidente Evo Morales. Praticamen-
te 100% da companhia Transpor-
tadora de Electricidad (TDE) per-
tencia à Red Eléctrica de España
(REE) desde 2002. Mas assim co-
mo no caso argentino, o governo
local acusou os espanhóis de in-
vestirem pouco na empresa.

La Cámara, porém, afirmou
que o sistema de distribuição da
Bolívia funciona “muito bem” e
que os investimentos realizados
pela companhia no país eram sufi-
cientes. “Foi uma decisão políti-
ca de um governo que não é mui-
to previsível. Esperamos que o go-
verno boliviano pague as com-
pensações devidas”, acrescentou
o embaixador, que lembrou que o
Brasil também já teve problemas
com a administração de Morales
após a nacionalização das unida-
des da Petrobrás no país vizinho.

Durante o encontro com Lo-
bão, o embaixador também tra-
tou da cooperação entre Brasil e
Espanha no fornecimento de
energia por meio de fontes reno-
váveis. A Espanha é forte no seg-
mento de energia eólica, inclusi-
ve com a instalação de indústrias
de fabricação de turbinas no Bra-
sil, e também pretende ampliar
sua participação na geração de
energia solar no País. Segundo La
Cámara, foi discutida ainda par-
ceria entre a Petrobrás e a Repsol
na operação de gasodutos.

Manuel de La Cámara
critica países da América
do Sul, mas diz que Brasil
respeita contratos e é
seguro para investimentos

MADRI

O governo da Espanha afir-
mou que espera obter uma
compensação justa após o go-
verno da Bolívia anunciar a ex-
propriação da Red Electrica
Corporación S/A. O ministro
da Economia disse que vai au-
xiliar a empresa a negociar um
valor adequado para o ativo.

“O que a Bolívia nos garantiu
é que vai compensar a empresa
pelos custos investidos na rede
de eletricidade”, declarou o mi-
nistro Luis de Guindos, em Bru-
xelas. “Evidentemente, é um te-
ma que o governo espanhol vai
vigiar e vai atender, no que é efe-
tivamente a assistência ao pre-

ço justo nesses investimentos.”
Esta foi a primeira reação ofi-

cial do governo espanhol de-
pois que o presidente boliviano,
Evo Morales, ordenou a nacio-
nalização da empresa, responsá-
vel por transportar dois terços
da energia elétrica na Bolívia. A
nacionalização ocorreu cerca
de duas semanas depois de a Ar-
gentina expropriar a filial YPF,
do grupo espanhol Repsol.

A REE informou ontem que a
medida boliviana não tem um
efeito relevante nos negócios e
nos resultados da empresa. “O
aporte da TDE (Transportado-
ra de Eletricidade, filial da REE
na Bolívia) aos números de ne-
gócios do grupo Red Electrica

Corporación S/A é de 1,5% e, por-
tanto, não tem um efeito rele-
vante nos negócios e nos resul-
tados do grupo”, afirmou a em-
presa, em um comunicado.

A União Europeia (UE) mani-
festou preocupação com a deci-
são boliviana e destacou que
acompanha a situação, em um
comunicado divulgado ontem.

Os Estados Unidos critica-
ram a expropriação da compa-
nhia espanhola, alegando que a
ação de La Paz prejudicaria o cli-
ma de investimentos no país sul-
americano.

“Isso ocorre na esteira, obvia-
mente, do anúncio argentino”,
declarou Mark Toner, porta-
voz do Departamento de Esta-
do dos Estados Unidos, em refe-
rência à expropriação da YPF pe-
lo governo da Argentina, há
duas semanas.

Invasão. Soldados bolivianos
invadiram anteontem, dia 1.º de
Maio, os escritórios da compa-
nhia Transportadora de Electri-
cidad em Cochabamba, colocan-
do a bandeira da Bolívia na en-
trada do prédio.

A Red Electrica era dona de
74% da rede de transmissão elé-
trica de Bolívia, ou 2.772 quilô-
metros de linhas de alta volta-
gem.

O governo boliviano afirmou
que um dos motivos da naciona-

lização seria o baixo investimen-
to da empresa no país. O presi-
dente da Bolívia disse que, após
a privatização, que foi realizada
em 1997, foram gastos na rede

US$ 81 milhões. Segundo ele, o
governo “investiu US$ 220 mi-
lhões em geração de eletricida-
de, enquanto outros lucraram”.
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Quem diria, 30 anos

 de MorumbiShopping.

Foi com esse anúncio que o MorumbiShopping

iniciou suas atividades em 3 de maio de 1982.

Há 30 anos o shopping cresce e se moderniza

com São Paulo. Agradecemos a todos os clientes,

lojistas e funcionários que acreditaram no sucesso

do MorumbiShopping desde o início de sua história.

Completo como São Paulo.

Soldados. Morales ordenou ocupação da sede da empresa

Desafios. Distribuição de sopa em Buenos Aires: número de indigentes chegaria a 2,2 milhões

● Elogio

● Linhas tomadas

Cálculo da Universidade
Católica Argentina (UCA)
contrasta com fontes
oficiais, que apontam
índice de pobreza de 6,5%

MANUEL DE
LA CÁMARA
EMBAIXADOR DA ESPANHA
“A segurança jurídica e o
respeito a contratos dão muita
segurança para os investimentos
espanhóis.”

74%
da rede de transmissão elétrica
era quanto a Red Electrica tinha
da rede boliviana

1,5%
é quanto representa para o grupo
espanhol a participação da opera-
ção boliviana
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 maio 2012, Economia & Negócios, p. B11.




