
A Casa Branca está “desengave-
tando planos antigos” para a libe-
ração de reservas de petróleo e,
com isso, amortecer a alta nos
preços da gasolina. Outro objeti-
vo é evitar que a alta nos custos
de energia prejudiquem o sucesso
de sanções ao Irã, disse uma fonte
com conhecimento da situação.

Autoridades dos EUA vão mo-
nitorar condições de mercado
nas próximas semanas, obser-
vando se os preços da gasolina
cairão depois do feriado do Dia
do Trabalho em 3 de setembro,
como historicamente aconte-
ce, disse uma fonte.

Os preços do petróleo subi-

ram nas últimas semanas, e a co-
tação do Brent (petróleo de refe-
rência do Mar do Norte) já se
aproxima de ÚS$ 120 o barril,
em uma alta acentuada desde ju-
lho, quando estava em US$ 90.

Os Estados Unidos e outros
países do G8 estudaram uma li-
beração potencial de reservas
de petróleo na primavera do he-
misfério norte, mas engaveta-
ram os planos quando os preços
caíram. Com os preços altos
mais uma vez, autoridades nor-
te-americanas passaram a reco-
lher informações de mercado so-
bre as necessidades potenciais.

Internamente, o aproveita-
mento das reservas pode provo-
car críticas de republicanos, que
acreditariam que a medida é um
movimento político para aumen-
tar as chances do presidente de-
mocrata Barack Obama na elei-
ção de 6 de novembro. ■

Vários parlamentares da coali-
zão da chanceler Angela Merkel
estão exigindo reforma radical
da estrutura de votação do Ban-
co Central Europeu (BCE) para
fortalecer a influência alemã,
destacando os temores da
maior economia da Europa em
relação aos planos do banco cen-
tral de compra de títulos, num
momento de crise econômica
na União Europeia.

Muitos alemães estão ficando
altamente desconfortáveis com
a direção que o BCE está toman-
do sob a presidência de Mario
Draghi, especialmente depois
de seu anúncio de que o banco
pode retomar a compra de dívi-
da governamental para reduzir
os altos custos de empréstimo
da Espanha e da Itália.

Cansados de resgatar Estados
da Zona do Euro, alguns ale-
mães temem que um novo pro-
grama de compra de títulos pelo
BCE pode significar financia-
mento dos governos - algo que
o banco não deve fazer. Eles ar-
gumentam que isso diminuiria
a pressão sobre os governos pa-
ra reduzir suas dívidas.

“Nós precisamos de um novo
alinhamento de peso de votos
nos comitês de decisão do BCE,
de acordo com a proporção de
responsabilidade (que um país
assume)”, afirmou ontem o par-
lamentar conservador e eurocé-
tico Klaus-Peter Willsch ao
Handelsblatt. “Como principal
credor, a Alemanha precisa ter
o direito de veto em todas as
questões”, disse ele.

Willsch é um conhecido rebel-
de da coalizão de centro-direita
de Merkel, e um dos maiores crí-
ticos de resgates. Ele tem apre-

sentado várias reclamações na
Corte Constitucional alemã.

É altamente improvável que
o BCE altere suas regras de ope-
ração e Merkel deixou claro que
não está preocupada com qual-
quer ameaça potencial à inde-
pendência da instituição.

Ontem, em visita ao Canadá a
chanceler alemã reafirmou seu
compromisso para ajudar a Zo-
na do Euro. “Sabemos que em
uma zona monetária comum é
preciso haver mais responsabili-
dades políticas compartilha-
das”, afirmou em Ottawa. ■

O ministro de Relações Inter-
nacionais da Áustria defendeu
ontem a criação de um meca-
nismo legal que facilite a saí-
da da Eurozona de países-
membros que não respeita-
rem seus compromissos. “Pre-
cisamos criar vias que permi-
tam a saída da Eurozona de al-
guns de seus membros”, afir-
mou Michael Spindelegger ao
jornal Kurier, em uma entre-
vista que será publicada hoje,

mas que já estava disponível
na internet ontem.

Este mecanismo, que segun-
do ele requereria uma mudança
dos tratados europeus, seria
aplicado a países “que não res-
peitassem seus compromissos”,
em alusão à Grécia, que se bene-
ficiou de dois bilionários resga-
tes internacionais em troca de
duros compromissos de rigor e
austeridade, os quais tem tido
dificuldades em cumprir.

Segundo Spindelegger, a cria-
ção de um mecanismo de saída
estimulará a confiança dos mer-
cados no euro. ■ AFP

OEquadorconcedeuasilo
políticoaofundadordosite
WikiLeaks,JulianAssange,
umdiadepoisdeogoverno
britânicoameaçarinvadir
aembaixadadopaís
sul-americanoemLondres
paraprendê-lo.Adecisão
provocouindignação dos
EUA,daSuéciaedaprópria
Grã-Bretanha, enquanto
a OEA e a Unasul vão se
reunir emergencialmente
para debater a crise
desencadeada com a
decisão do Equador.
A embaixada equatoriana
em Londres , onde
Assange está asilado,
continuava ontem cerca
da por policiais, jornalistas
e curiosos.Agências

Alemães reagem contra
a presidência do BCE
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Áustria quer mecanismo
de saída da Zona do Euro
Ministro admite que afastamento
se aplicaria aos países que não
respeitam seus compromissos
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EUA estudam liberar
reservas de petróleo
Medida para conter o aumento
do preço da gasolina pode ser
interpretada como eleitoreira

RobinHoodespanhol encabeçanovoprotesto

ASILO POLÊMICO

MerkelontememOtawa:“Éprecisohavermaisresponsabilidades”

Parlamentares da base de Angela Merkel criticam a intenção de Mario
Draghi de usar a instituição para comprar títulos de países em crise
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JuanManuel Sánchez Gordillo, prefeito de esquerda da aldeia de Marinaleda,
na Andaluzia, conhecido como o Robin Hood espanhol por ter apoiado saques
a supermercados pelos necessitados iniciou ontem uma marcha de protesto
contra as medidas anticrise adotadas pelo governo de Mariano Rajoy.
Centenas de pessoas se uniram a ele que pretende estender o movimento
de protesto por toda a Andaluzia. Ele reivindida a ajuda de ¤ 800 mensais
de ajuda aos desempregados “para que possam se alimentar”.AFP
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17, 18 e 19 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 37.




