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Internacional

Convocação de greve faz Cristina voltar à Argentina
César Felício
De Buenos Aires

A presidente da Argentina, Cris-
tina Kirchner, abandonou ontem
às pressas a conferência Rio + 20,
voando para Buenos Aires às 18
horas, segundo a agência oficial
Telam. A partir de hoje, Cristina de-
ve reagir à demonstração de força
dada nas últimas 48 horas pelo
presidente da central sindical CGT,
Hugo Moyano, que comanda o sin-
dicato dos caminhoneiros por
meio de seu filho, Pablo Moyano.

Moyano, que tenta se reeleger à
frente da central sem o apoio da
Casa Rosada, determinou uma
greve do transporte de combustí-
veis no país. Na semana passada,
sem o mesmo sucesso, o sindicalis-
ta tentou paralisar o transporte de
valores, para desabastecer o siste-
ma financeiro. Desta vez, o gover-
no argentino acusou o golpe.

Segundo balanço feito à im-
prensa pelo ministro do Interior,
Florencio Randazzo, já há desabas-
tecimento no país de gás liquefeito
de petróleo (GLP). Randazzo afir-

mou que hospitais estão sendo
obrigados a utilizar calefação elé-
trica e mencionou a possibilidade
do transporte coletivo ser atingido
a partir de hoje.

O conceito de “caminhoneiros”
no universo sindical argentino é
amplo: abarca não apenas o trans-
porte de cargas, mas qualquer ser-
viço que não envolva o desloca-
mento de passageiros, como o de
coleta de lixo, serviços de entregas
rápidas, transporte de valores,
transporte de alimentos, entre ou-
tros. Dentre as principais catego-

rias do sindicalismo, o sindicato de
Moyano foi o único a exigir nas ne-
gociações coletivas um reajuste
com ganhos reais evidentes , que
superam em muito a inflação ex-
tra-oficial, estimada em 25%.

O sindicalista pede 30% de rea-
juste e um abono correspondente
ao desconto de imposto de renda
do caminhoneiro. Atualmente, a
remuneração mínima dessa cate-
goria no país é de 7 mil pesos, ou
cerca de R$ 3,5 mil. O setor patro-
nal ofereceu 21% em três vezes.

Se conseguir o que exige, Moya-

no terá superado os 24% obtidos
pelo setor da construção civil e os
23% pelos metalúrgicos. Também
estará à frente dos 27% alcançados
pelos trabalhadores de bares, res-
taurantes e hotéis. Os choferes de
ônibus obtiveram 18% e um abono
de mil pesos, e o funcionalismo
público federal ficou em 21%.

Todas essas categorias apoiam a
eleição para a presidência da CGT
do metalúrgico Antonio Caló.
Com a radicalização, Moyano po-
de cindir a CGT após o congresso
de 12 de julho, caso não possa mais

comandar a central. “Este seria o
pior cenário para o governo, por-
que poderia levar o setor modera-
do a também entrar em uma dinâ-
mica de confronto”, opinou o cien-
tista político Julio Burdman, da
consultoria Analytica.

O governo cogita impor multas
e até desconstituir juridicamente o
sindicato. Moyano está rompido
com Cristina desde a morte do ex-
presidente Nestor Kirchner, em
2010, mas desde 1975 não há um
embate direto entre a central sin-
dical e um governo peronista.

Crise Bloco tenta restaurar a confiança, diante de dificuldades na Grécia

UE prepara projeto que
amplia união econômica
Rebecca Christie
B l o o m b e rg

O esquema pensado pelo presi-
dente da União Europeia, Herman
Van Rompuy, para o futuro do eu-
ro está tendendo a incluir uma dis-
cussão sobre a emissão coletiva de
títulos de curto prazo, um fundo
para quitação de dívidas e supervi-
são bancária coletiva, segundo
dois técnicos envolvidos com o de-
senvolvimento do projeto.

As conclusões serão apresen-
tadas aos líderes da UE em Bruxe-
las na próxima semana por Van
Rompuy, por Mario Draghi, pre-
sidente do Banco Central Euro-
peu, por José Barroso, presidente
da Comissão Europeia e por Jean-
Claude Juncker, do Luxemburgo,
que lidera o grupo de ministros
das Finanças da zona euro. O re-
latório é confidencial e ainda es-
tá em elaboração — e ainda não
está claro se, juntamente com
seus temas em destaque, incluirá
um curso de ação recomendado.

Funcionários europeus estão
em dificuldades para encontrar
formas de melhorar a confiança
na zona do euro, num momento
de dificuldades diante da dívida
da Grécia e de alta nos rendimen-
tos de títulos espanhóis estão mi-
nando o bloco de moeda única.

Em maio, os líderes divergiram

sobre a colocação conjunta de pa-
peis de dívida no mercado, o que
os levou a pedir que Van Rompuy
estabelecesse “elementos constru-
tivos” rumo a uma maior integra-
ção. Emissão coletiva de papeis de
dívida e seguro de depósitos mul-
tipaíses foram duas das grandes
áreas delimitadas para um estudo
mais detalhado.

À medida que o relatório está
tomando forma, dizem os técni-
cos, o trabalho está se concentran-
do em duas opções possíveis: títu-
los de dívida de curto prazo emiti-
dos conjuntamente e um fundo
para amortização de endivida-
mento, como proposto por asses-
sores econômicos da chanceler
alemã Angela Merkel.

As duas opções, embora consti-
tuam um grande avanço em rela-
ção aos atuais esquemas de finan-
ciamento de cada país, têm limites
que podem torná-las um passo in-
termediário no sentido de emis-
sões conjuntas de dívida de médio
e longo prazos. Os títulos denomi-
nados em euros teriam prazos bas-
tante curtos de maturação, limi-
tando, assim, a exposição coletiva,
disse um dos técnicos.

Um fundo de resgate de títulos
de endividamento poderia usar di-
nheiro coletivo para quitar títulos
de dívida e baixar os níveis de endi-
vidamento dos países participan-

tes sem modificar a maneira como
os países irão se financiar no futu-
ro, disse um dos técnicos.

Um porta-voz do BCE não quis
comentar. Não foi possível contac-
tar dois porta-vozes de Van Rom-
puy para entrevistá-los.

Na esfera bancária, o relatório
poderá abrir caminho para uma
supervisão sobre os bancos, sinali-
zando planos para consolidar a re-
gulamentação nos 17 países da zo-
na do euro e, possivelmente, tam-
bém outros países.

Poderes coordenados de super-
visão pode ser assumidos pelo BCE
ou pela Autoridade Bancária Euro-
peia (ABE), segundo os técnicos. O
BCE, com sede em Frankfurt, pode-
ria exercer os novos poderes, nos
termos de cláusulas em acordos
existentes, e poderá servir como
um órgão “g u a r d a - c h u v a” enfei -
xando as agências supervisoras na-
cionais, em vez da instituição de
uma organização separada, disse-
ram autoridades.

A ABE teria de incorporar novas
funções a seu papel de implemen-
tação da legislação aprovada pelo
Parlamento Europeu e pelos países
membros, disse um dos técnicos.

O Reino Unido, que não faz par-
te da zona do euro, provavelmente
não fará parte do esquema institu-
cional de supervisão conjunta, dis-
seram os dois técnicos. Em vez dis-

so, o eventual esquema de supervi-
são coletiva provavelmente abran-
geria a zona do euro e países que
poderão, futuramente, aderir ao
euro. Esses países que hoje não
compartilham a moeda comum
poderiam ter liberdade para ado-
tar ou não as novas regras, disse
um dos técnicos.

É improvável que o relatório
exorte ações imediatas no que diz
respeito à formação de um fundo
multipaíses de seguro de depósi-
tos, disseram os técnicos. Em vez
disso, a Comissão Europeia prova-
velmente apresentará novas pro-
postas sobre o assunto no último
trimestre de 2012.

A comissão baseada em Bruxe-
las, que é o braço regulamenta-
dor da UE, apresentou neste mês
uma proposta para exigir que
credores sênior não cobertos por
seguros absorvam prejuízos
quando houver falências bancá-
rias. A proposta também estabe-
lece fundos de socorro em nível
nacional para mútua coordena-
ção e sustentação entre os países
da zona do euro, quando necessá-
rio. As regras da UE exigem que os
países tenham planos de garan-
tias para seguros nacionais sobre
depósitos. A ainda não existem
propostas formais para garantia
de última instância sobre os segu-
ros de depósitos em toda a UE.

Novo comando na Grécia

A
P

O líder do partido conservador Nova
Democracia, Antonis Samaras,
assumiu ontem o cargo de
primeiro-ministro da Grécia. Antes
de ser empossado pelo presidente
Karolos Papoulias (à dir., na foto),
prometeu um “governo de longo
prazo que dará estabilidade e
esperança às pessoas”. Ele deve
anunciar hoje os membros do seu
gabinete, que terá a participação dos
socialistas do Pasok e do pequeno
Esquerda Democrática. Defensor da
manutenção da Grécia na zona do
euro, o Nova Democracia e ficou à
frente nas eleições de domingo com
uma pequena vantagem sobre o
bloco de esquerda radical Syriza,
contrário aos termos do pacote de
resgate acertado pelo país com o
Fundo Monetário Internacional
(FMI) e a União Europeia, e precisou
aliar forças com o antigo rival Pasok.
O novo governo pretende cumprir as
metas para reparar as finanças
nacionais, mas também buscará o
relaxamento das condições da ajuda
internacional recebida.

Uruguai quer legalizar
a venda de maconha
para combater crime
Fabio Murakawa
De São Paulo

O presidente do Uruguai, José
Mujica, anunciou ontem que en-
caminhará ao Legislativo um
projeto de lei que legaliza a ven-
da de maconha. O projeto faz
parte de um pacote de 16 medi-
das com o objetivo de, diz o go-
verno, de inibir o consumo pasta
base de cocaína — matéria-prima
do crack — e, por consequência,
combater a insegurança pública.
A posse para uso pessoal e o con-
sumo já não são punidos no país.

Segundo o jornal uruguaio “El
Pa í s ”, o presidente quer tirar dos
narcotraficantes “boa parte de sua
margem de lucro”, dando aos vi-
ciados em crack a opção de usar
uma droga “mais branda”. Segun-
do o diário “La República”, o proje-
to pretende equiparar o tráfico de
pasta base ao crime de homicídio.

A número oficial de homicídios
no país subiu 75% de janeiro a
maio deste ano, para 133 mortes.

A nova lei prevê que o governo
controlará o preço dos cigarros
de maconha e fará o registro dos
consumidores, que terão uma co-
ta mensal de 40 “baseados”.

O Estado será também respon-
sável pela venda da droga em lo-
cais habilitados, a preços tarifa-
dos. A qualidade da maconha se-
rá certificada pelo governo. Ain-
da segundo o “El País”, os usuá-
rios que excederem a cota serão
submetidos a tratamentos de
reabilitação, que serão financia-
dos por impostos incutidos no
preço de venda da maconha.

“Não é como no caso do cigar-
ro. A venda não será livre, estará
regulada pelo Estado e será proi-
bida a menores de 18 anos”, disse
uma fonte do governo ao jornal.

Esse mesmo pacote prevê a in-
ternação compulsória dos vicia-

dos em crack. Estabelece ainda a
criação de equipes multidiscipli-
nares compostas por médicos e
assistentes sociais para percorrer
as ruas e identificar menores que
necessitem de internação.

“Esse projeto deve ir na dire-
ção de políticas para que os jo-
vens não consumam [drogas]”,
disse a senadora governista Mó-
nica Xavier a uma TV local. “Mas,
se consomem, que seja o que
menos faça mal”, afirmou.

Mas a medida também gerou
críticas no meio político do país.
Jorge Larañaga, líder da Aliança
Nacional, setor político do Partido
Nacional (oposição), questionou
a iniciativa. “Legalizar a venda,
criar um registro me parece equi-
vocado. É droga contra droga?
Não. São consumidores distintos”,
disse, ao jornal “El Observador”.

O líder do Partido Colorado, Pe-
dro Bordaberry, afirmou em sua
conta no Twitter que “como [Muji-
ca] não sabe o que dizer, aonde ir,
tudo é filosofia e nada de ação”.

Não só os políticos usaram as re-
des sociais para opinar sobre a no-
va medida nova medida. No Face-
book, criou-se uma comunidade
chamada “El Porro del Pepe” (“o
baseado de Pepe”, apelido do pre-
sidente), que até a noite de ontem
tinha 437 usuários, onde se liam
sugestões bem humoradas como
“deveria haver um Ministério do
Baseado, um diretor de distribui-
ç ã o”. Outros questionavam se, ao
comprar com cartão de crédito,
haveria desconto de impostos.

A notícia também transcendeu
as fronteiras do país, ao virar tópi-
co no Twitter. Um brasileiro im-
portou a polêmica do país vizinho
para a política nacional e tuitou:
“#elporrodelpepe deu mais reper-
cussão do que a droga de aliança
feita pelo Lula com Maluf”.

(Com agências internacionais)

Japão tem 1o déf ic it
comercial com a UE
Ben McLannahan
Financial Times

O Japão registrou ontem o seu
primeiro déficit mensal na ba-
lança comercial com a União Eu-
ropeia (UE), o que ressalta a cres-
cente vulnerabilidade da terceira
maior economia do mundo às
oscilações na demanda externa.

O déficit de 11 bilhões de ienes
(US$ 139 milhões) na balança com
a UE em maio, o primeiro desde o
início dos registros comparáveis,
em 1979, é a culminação de uma
tendência de quatro anos na qual
os enormes superávits do Japão
com os seus mais importantes par-
ceiros comerciais foram gradual-
mente desaparecendo.

Para analistas, apesar de ainda
desfrutar de superávits com a Ásia
(165 bilhões de ienes em maio) e a
América do Norte (301 bilhões de
ienes), os dois maiores blocos co-
merciais para exportações, o país
não mais pode depender de uma
balança positiva com a UE.

“Não temos nenhuma esperan-
ça em relação à Europa”, disse Kii-
chi Murashima, economista-chefe
do Citi em Tóquio. “A fraqueza nas
exportações no mês passado teve
uma base ampla, indo de químicos

a maquinário.” O déficit com a UE
pode prosseguir pelo resto do ano,
acrescentou Yuichiro Nagai, do
Barclays de Tóquio, à medida em
que a crise da dívida afeta a de-
manda pela zona do euro.

No geral, o Japão teve em maio
um déficit comercial de 907 bi-
lhões, 5,4% maior do que em rela-
ção ao mesmo mês de 2011, o qual
foi atingido por interrupções na
cadeia de suprimentos após o tsu-
nami. Os dados podem ter graves
implicações para o Japão. No curto
prazo, analistas disseram que o ce-
nário desalentador aumenta as
chances de o Banco do Japão atuar
no mês que vem no sentido de
afrouxar a política monetária pela
terceira vez desde fevereiro.

No longo prazo, o desequilíbrio
pode tornar mais complexas as
discussões entre UE e Japão para
um acordo de livre-comércio. Pode
também despertar de novo os te-
mores quanto à sustentabilidade
da sua dívida pública, a maior do
mundo. Se a conta corrente entrar
no vermelho, como já aconteceu
duas vezes desde a crise do Leh-
man, o país se tornará um impor-
tador de capital, dependendo de
estrangeiros para financiar, na
margem, suas dívidas.

Egito adia divulgação
de resultado da eleição
Dow Jones Newswires

A Comissão Eleitoral do Egito
decidiu adiar o anúncio do resulta-
do do segundo turno da eleição
presidencial, inicialmente previsto
para hoje, informou a agência es-
tatal Mena. Não foi especificada
uma nova data para a divulgação.

A comissão investiga denúncias
de fraude feitas tanto por partidá-
rios de Mohammed Mursi, da Ir-
mandade Muçulmana, quanto ao
de seu rival Ahmed Shafiq, que foi
premiê de Hosni Mubarak, depos-

to no ano passado. Ambos reivin-
dicaram a vitória.

O país vive um clima de tensão
devido a medidas tomadas pela
junta militar que governa o país,
que dissolveu o Parlamento elei-
to neste ano, após apontar irre-
gularidades na lei eleitoral. Os
parlamentares preparariam a
nova Constituição do país.

Notícias contraditórias sobre
o estado de saúde de Mubarak —
que chegou a ser dado como
morto — também contribuem
para aumentar o nervosismo.

Curtas

Obama lidera
O presidente Barack Obama

aparece à frente da mais recente
pesquisa de intenção de voto feita
pela agência Bloomberg com uma
vantagem de 53% a 40% sobre o
seu adversário republicano, Mitt
Romney, nas eleições de novem-
bro. Feito entre os dias 10 e 15, o
levantamento mostrou que o de-
mocrata consegue a vantagem
apesar de receber avaliações fracas
sobre o seu desempenho à frente
da economia e na gestão do déficit
fiscal. O resultado difere bastante
de outras pesquisas realizadas nas
últimas semanas, que mostram
uma disputa apertada.

Indústria italiana
As encomendas à indústria da

Itália diminuíram 1,9% em abril
na comparação com março, em
termos sazonalmente ajustados,
informou ontem o instituto de
estatísticas do país, Istat. Na
comparação com abril do ano
passado, as encomendas apre-
sentaram recuo de 12,3%. O re-
sultado mensal foi puxado para
baixo por uma queda de 4,0% da
demanda estrangeira, acompa-
nhada de uma queda de 0,3%
das encomendas domésticas. O
Istat informou também que as
vendas da indústria italiana di-
minuíram 0,5% ante março.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.




