
O Departamento de Energia dos
Estados Unidos divulgou ontem
que há 166.499 de residências e
empresas ainda sem energia em
Nova York, em Nova Jersey e na
Virgínia Ocidental, após o fura-
cão Sandy e a recente tempesta-
de Nor'easter terem atingido a
região. As interrupções tiveram
uma redução de 122.740 clien-
tes, ante o registro de 289.239
sem energia no sábado nos três
estados.

O pico total de clientes sem
energia com Sandy e Nor'easter
atingiu mais de 8,6 milhões em
vários estados, depois que o fu-
racão chegou à costa leste dos
Estados Unidos, em Nova Jer-
sey,em 29 de outubro.

Na sexta-feira, também em
razão das tempestades, os mora-
dores de Nova York começaram
a enfrentar o primeiro raciona-
mento de combustível generali-
zado desde a crise de combustí-
vel em 1970. ■ Reuters

O senador republicano Bob
Corker expressou confiança de
que os legisladores americanos
possam forjar um acordo sobre
o “abismo fiscal”, no final de
ano, enquanto um assessor do
presidente Barack Obama sinali-
zou a intenção de negociar o au-
mento das taxas de imposto pa-
ra os ricos.

Em um programa de TV, o se-
nador declarou que o aumento
das receitas fiscais por meio dos
norte-americanos mais ricos se-
ria parte do plano, mas ressal-
tou ser importante fechar bre-
chas em lugar de aumentar as ta-
xas de imposto como muitos de-
mocratas são a favor, desde que
os gastos do Estado também se-
jam abordados. “Estou otimis-
ta”, disse Corker ao programa
Fox News Sunday.

Obama convidou os líderes do
Congresso para uma reunião na
Casa Branca na sexta-feira para
discutir a questão. ■ Reuters

A situação da crítica e frágil eco-
nomia grega vai dominar a reu-
nião dos ministros das Finanças
da Zona do Euro que começa ho-
je em Bruxelas. Há expectativa
de que a possibilidade de libera-
ção de uma nova parcela de aju-
da externa ao país ganhe apoio,
apesar de ontem o ministro de
Finanças da Alemanha, Wolf-
gang Schäuble, ter reiterado
não esperar que uma decisão so-
bre sobre a liberação da verba
seja tomada na reunião. A Gré-
cia aguarda uma parcela de ¤
31,5 milhões, cujo pagamento
está bloqueado desde junho.

Na agenda do encontro dos
ministros das Finanças na capi-
tal belga estão também pontos
para tratar sobre a situação da
Espanha e de Chipre, enquanto

Portugal e Irlanda deverão per-
manecer fora das discussões pre-
vistas na pauta do encontro.

Enquanto isso, estão previs-
tos grandes protestos e greves
convocados em vários países do
continente.

Amanhã, o debate será am-
pliado aos 27 durante a reunião
dos ministros das Finanças da
União Europeia (Ecofin). O no-
vo mecanismo de supervisão
bancária, o imposto sobre as
transações financeiras e o segun-
do pacote sobre governança eco-
nômica estarão entre os temas
da agenda.

Previsto para ser votado na
noite de ontem (em sessão que
não havia começado até o fecha-
mento desta edição), o Orça-
mento da Grécia para 2013 e as

reformas aprovadas recente-
mente ainda precisarão ser ava-
liadas pela troica — União Euro-
peia, FMI e BCE. O resultado da
votação será avaliado hoje em
Bruxelas.

A economia grega deve ter
contração de 4,5% em 2013, o
que elevará sua dívida pública
para um recorde de 189% do
Produto Interno Bruto (PIB),
apesar do perdão da dívida por
parte do setor privado feito no
início do ano de cerca de 100 bi-
lhões de euros. Na primeira pre-
visão oficial a expectativa gira-
va em torno de queda de 3,8%
do PIB no ano que vem. A con-
tração da economia é um dos fa-
tores determinantes da crescen-
te insustentabilidade da dívida
pública grega. ■ Agências
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Moradores de Nova York
também enfrentam
racionamento de combustível
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Veneza registrou enchentes de 1,5 metro, obrigando os moradores e turistas
a usarem botas e sacos plásticos para andarem pelas ruas. De acordo com
as autoridades locais, 70% do solo do município estava alagado. O problema
tem atingido Veneza nos últimos dias devido a fortes chuvas. Um dos locais
com maior nível de água é a Praça São Marco, uma atração turística que fica
no ponto mais baixo na cidade. O fenômeno das inundações é comum em Veneza,
principalmente em épocas do ano com alto índice de chuvas e marés altas.

País planeja obtermais uma parcela de ajuda para sair da crise e, por isso, terá orçamento austero em2013
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VENEZA SOB AS ÁGUAS

Obama convidou os líderes
do Congresso para uma reunião
na Casa Branca na sexta-feira
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 nov. 2012, Mundo, p. 36.
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