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Internacional

América Latina Títulos do país caem após um tribunal americano vetar a discriminação entre os credores

Decisão nos EUA complica dívida argentina
Shane Romig e Georgia Wells
The Wall Street Journal

Os títulos da dívida argentina
caíram após uma decisão de um
tribunal dos Estados Unidos com
potencial para prejudicar os de-
tentores desses bônus que aceita-
ram há vários anos uma reestru-
turação dos débitos do país.

A decisão impede a Argentina
de fazer pagamentos a esses inves-
tidores se não pagar também a um
outro grupo de investidores que
recusaram as ofertas de reestrutu-
ração. Em 2001, a Argentina deu
um calote de US$ 100 bilhões em
dívida soberana. Muitos detento-
res de títulos no fim acabaram
concordando com um grande des-
conto no principal da dívida.

Porém, a decisão de sexta repre-
senta uma vitória para outros in-
vestidores, tais como o fundo hed-
ge Elliott Management Corp., de
Nova York, e a EM Ltd., de Kenneth
Dart, que mantiveram por 11 anos
uma batalha contra o governo da
Argentina. Esses fundos recusa-
ram dois acordos de reestrutura-
ção, em 2005 e 2010, e exigiram o
pagamento integral da dívida.

No fim da sexta-feira, os títulos
da Argentina com vencimento em
2017 estavam sendo negociados a
75,75% do valor de face — uma
queda de 8,7% em relação ao fe-
chamento do dia anterior. O yeld
(rendimento) desses títulos, que se
movem inversamente em relação
ao preço, estava em 14,58%.

A 2a Região da Corte de Apela-

ções dos EUA afirmou que, porque
a Argentina vinha pagando juros e
o principal para credores que ti-
nham concordado com a reestru-
turação, mas não aos fundos que
se recusaram, o país violou provi-
sões que exigiam tratamento igual
a todos os detentores de títulos.

A decisão traz um problema pa-
ra bancos americanos que fazem a
transferência de pagamentos da
Argentina para os detentores dos
títulos. O Bank of New York Mellon
coordena esses pagamentos. Al-
guns advogados dizem que esses
bancos que atuam como interme-
diários poderiam ser responsabili-
zados por violar a ordem do tribu-
nal caso continuem a fazer as
transferências. O Bank of New York
Mellon não quis se manifestar.

Em comentários à agência esta-
tal de notícias Télam, o secretário
das Finanças da Argentina, Adrián
Cosentino, deu a entender que o
país irá apelar. “A decisão de hoje
[sexta] certamente não é o fim (...)
haverá novas etapas na corte infe-
rior, na corte de apelações e, natu-
ralmente, na Suprema Corte dos
Estados Unidos”, afirmou.

A decisão de sexta-feira “não
tem efeito prático no cumprimen-
to normal do pagamento do servi-
ço da dívida”, disse Cosentino.

Mesmo que a Argentina perca a
apelação, alguns observadores
imaginam que o país encontrará
novas rotas para enviar os paga-
mentos, por meio de instituições
em países estrangeiros, a salvo da
jurisdição das cortes americanas.

Aproximadamente US$ 4,5 bi-
lhões, ou 7% da dívida original não
paga, estão em mãos de investido-
res que se recusaram a participar
das duas reestruturações.

É a segunda vitória neste mês
para esses investidores. No início
do mês, um fundo controlado pelo
Elliott Management convenceu
uma corte de Gana a arrestar uma
fragata de treinamento da Mari-
nha argentina como garantia de
pagamentos determinados ao
fundo por uma corte dos EUA.

Apesar da vitória, não está claro
se esses investidores conseguirão
fazer valer a medida cautelar con-
tra os pagamentos desiguais da Ar-
gentina aos detentores dos títulos
reestruturados. A medida cautelar
inicial, de 23 de fevereiro, do juiz

distrital Thomas P. Griesa emitiu
também uma suspensão temporá-
ria, que acredita-se continuará va-
lendo até que a Argentina tenha
esgotado todas as suas apelações.

Os próximos pagamentos inter-
nacionais do país estão programa-
dos para 15 e 31 de dezembro.

“Presumo que eles não vão acei-
tar essa decisão (...) Este não parece
um governo predisposto a fazer
acordos com investidores descon-
tentes ou a chegar a uma composi-
ção com os tribunais”, disse
Siobhan Morden, chefe de estraté-
gia para a América Latina da Jeffe-
ries & Co. (Colaboraram Prabha
Natarajan e Erin McCarthy)

Leia nas págs B12 e B13 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Ira de Berlusconi tumultua a Itália
Guy Dinmore
Financial Times, de Roma

Até mesmo amigos e aliados
de longa data acostumados às re-
viravoltas das políticas e da vida
privada do seu líder ficaram cho-
cados e constrangidos.

A exibição na TV dos ataques
irados de Silvio Berlusconi con-
tra o Judiciário da Itália, a Consti-
tuição, a Alemanha “hegemôni -
c a” e, o pior de tudo, a pouco ve-
lada ameaça de derrubar o go-
verno tecnocrata de Mario Monti
deixaram seus aliados lutando
para acalmar a situação antes da
abertura dos mercados hoje.

A razão imediata por trás da
decisão de Berlusconi de convo-
car uma entrevista coletiva no sá-
bado foi a sua condenação por
fraude tributária, um dia antes,

por uma corte de Milão e a sen-
tença de quatro anos de prisão,
mais tarde reduzida para um.

Para o mundo exterior, trata-se
de mais uma prova de que a Itália
está condenada à instabilidade
política. Afinal, há cerca de uma se-
mana, Berlusconi havia elogiado
Monti num jantar privado, pedin-
do-lhe que concorresse como o
candidato da centro-direita.

A atitude temerária de Berlus-
coni também deveria ser inter-
pretada à luz de um outro julga-
mento pela acusação, que ele re-
futa, de ter pago por sexo com
uma jovem prostituta e de abu-
sar do cargo para livrá-la da de-
tenção pela polícia. Esse julga-
mento está se aproximando da
conclusão com uma velocidade
mais rápida do que a esperada
pela defesa de Berlusconi.

A visão predominante é a de
que Berlusconi simplesmente
não tem números suficientes no
partido para retirar o apoio a
Monti. Mas o acesso de fúria de
Berlusconi certamente pode tor-
nar as coisas no Parlamento
mais difíceis, com um voto cru-
cial sobre o orçamento de 2013
se aproximando neste mês.

A combinação de uma centro-
direita em implosão e uma cen-
tro-esquerda voltada para trás,
que tem dificuldade de insuflar a
imaginação popular, poderia re-
sultar num desfecho inconclusi-
vo para as eleições legislativas do
ano que vem e em mais um go-
verno de tecnocratas indicados
— algo talvez bom para os merca-
dos, mas dificilmente satisfató -
rio para a legitimidade de-
mocrática no país.

Curtas

Wen responde ao “N YT ”
O jornal de Hong Kong “Sou -

th China Morning Post” publi -
cou ontem carta em que os ad-
vogados da família do premiê
Wen Jiabao negam as informa-
ções divulgadas pelo “New York
Ti m e s ” na sexta-feira, segundo
as quais os parentes do líder chi-
nês teriam acumulado uma for-
tuna de US$ 2,7 bilhões. Na car-
ta, os advogados dizem ainda
que poderão recorrer à Justiça
contra o jornal novaiorquino.

Eleição na Ucrânia
As pesquisas de boca de urna

indicam que o campeão mundial
de boxe Vitali Klitschko será eleito
para o Parlamento da Ucrânia.
Klitschko integrará a oposição ao
Partido das Regiões, do presidente
Viktor Yanukovich, que deverá fi-
car com a maioria das cadeiras.

AVISO AOS ACIONISTAS
PROVIDÊNCIA DISTRIBUI DIVIDENDOS REFERENTES A 100%

DA BASE DE CÁLCULO DO 1º SEMESTRE DE 2012

São José dos Pinhais, 25 de outubro de 2012 - Em Reunião de Conselho de
Administração da Companhia Providência Indústria e Comércio realizada em 25 de
outubro de 2012, foi aprovada a distribuição de dividendos antecipados aos acionistas
no montante de R$ 19.273.408,54 (dezenove milhões, duzentos e setenta e três mil e
quatrocentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), que corresponde a 100% da
base de cálculo de dividendos no 1º Semestre de 2012. Essa base de cálculo corresponde
ao lucro líquido do 1º semestre de 2012, R$ 14,8 milhões, menos a reserva legal, R$ 0,7
milhões, somados à realização do custo atribuído, R$ 5,2 milhões.
O valor de R$ 19.273.408,54 (dezenove milhões, duzentos e setenta e três mil e
quatrocentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a R$ 0,24124318
por ação ordinária, será pago através do Banco Bradesco S.A, com ex-dividendo em
14/11/2012 e pagamento em 26/11/2012, sem retenção de imposto de renda na fonte
e sem incidência de correção monetária ou juros, na forma do artigo 205, da Lei das
Sociedades por Ações.
Instruções quanto ao crédito:
1.1 - Para os acionistas que se encontrem custodiados no Banco Bradesco S.A. o crédito
será efetuado em 26/11/2012, diretamente em conta corrente para seus correntistas, e
por meio de DOC/TED para os correntistas dos demais bancos;
1.2 - A Companhia colocará à disposição, na mesma data, as importâncias relativas aos
acionistas custodiados nas Bolsas de Valores, que se encarregarão de repassá-las às
corretoras depositantes para que estas efetuem os créditos aos acionistas titulares.
1.3 - Para mais esclarecimentos, favor entrar em contato:
Relações com Investidores
BR 376, Km 16,5 - São José dos Pinhais - PR - 83.015-000
Telefones: (0xx41) 3381-8667 - Fax: 3283-5909

Eduardo Feldmann Costa
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

SAC CAIXA: 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência
auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

O ANO NEM TERMINOU E A CAIXA JÁ ALCANÇOU UM RECORDE HISTÓRICO:
R$ 80 BILHÕES EM CONTRATAÇÕES DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO. Graças a esses
recursos, mais de um milhão de famílias puderam comprar, construir ou reformar sua
casa própria. Com isso, milhares de empregos foram gerados e o Brasil cresceu.
Até o final do ano, esses resultados serão ainda mais significativos. Fazer parte desse
círculo virtuoso da economia é motivo de orgulho para a CAIXA e seus empregados.
Ser mais que um banco é transformar a vida das pessoas, das comunidades e do país.

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A5.




