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Em 2001, o presidente provisó-
rio da Argentina, Adolfo Rodrí-
guez Sáa, anunciou o calote
dos US$ 81 bilhões de dívida
do país com credores priva-
dos, o maior calote da história
moderna. O país tornou-se
pária dos mercados mundiais.
Quatro anos depois, Néstor
Kirchner reestruturou a maio-
ria dos títulos em calote, ofere-
cendo maiores prazos para
pagamento e uma redução do
valor nominal – 23% dos credo-
res não aceitaram. Em 2010,
Cristina Kirchner encaminhou
uma proposta de reestrutura-
ção da dívida com os credores
que haviam ficado fora em
2005. Mais de dois terços acei-
taram. / A.P.

Bolívia aceita
entrar para
o Mercosul

AArgentina ficou sem margem de ma-
nobra em um conflito multimilioná-
rio relacionado a uma dívida contraí-
da ao longo de décadas e o que está

em jogo para Cristina Kirchner não poderia
ser maior. Por ordem judicial, a presidente
precisa pagar 1,3 bilhão a credores antes de 15
de dezembro. O juiz americano Thomas Grie-
sa, que emitiu a decisão na quarta-feira, tam-
bém proibiu a Argentina de pagar outros credo-
res até que obedeça a sentença, emitida antes
do Dia de Ação de Graças nos EUA. A presidente
está contra a parede.

O deputado governista Augustín Rossi criti-
cou fundos aos quais acusou de “comprar bônus
da dívida argentina a um preço vil, perto do chão,
e agora querer cobrar preços nominais com uma
carga de juros, em um ato de especulação finan-

ceira dos mais vis”. Disse ainda que estaria dentro
das prerrogativas do governo ignorar a decisão.

A presidente e seu ministro da Economia, Hernán
Lorenzino, disseram esta semana que não pagarão
um só dólar aos demandantes e apelarão à Suprema
CortedosEUA,emboraojuizGriesanãotenhadeixa-
do muita margem de manobra a Cristina, ao ordenar
que o dinheiro seja depositado automaticamente em
um fundo ao qual podem ter acesso os litigantes.

O caso sacudiu departamentos jurídicos das ins-
tituições financeiras mais poderosas dos EUA. Ins-
tituições que representam os maiores bancos co-
merciais do mundo orientaram Griesa a assegu-
rar-se de que sua ordem não afetaria o sistema
americano de transferência, que de forma auto-
mática move uma média diária de US$ 2,6 bi-
lhões entre mais de 7 mil bancos.

Em um parecer jurídico apresentado no domin-
go, o Banco Central americano anteviu duras con-
sequências para um sistema que espera que as
transferências sejam “imediatas, finais e irrevo-
gáveis” uma vez processadas. Requerer aos ban-
cos intermediários que identifiquem, detenham
e desviem pagamentos segundo ordens judiciais
“impediria o uso de transferências eletrônicas
rápidas no comércio, o que poderia causar atra-
sos e encarecer seu uso”, diz o Banco Central.

Parte da dívida argentina data da ditadura que
governou o país entre 1976 e 1983. A junta militar
triplicou a dívida externa do país e nos anos 90 a
Argentina seguiu endividando-se com títulos pú-
blicos. Em 2001, a carga era insustentável e a
economia desandou. O calote de US$ 95 bilhões
ainda é um recorde mundial.

Cristina sempre considerou essa dívida ilegíti-
ma. A presidente e seu antecessor, Néstor Kirch-
ner, que assumiu em 2003, nunca fizeram paga-
mento aos litigantes donos dos bônus. Pelo con-
trário, ofereceram novos títulos que pagavam
menos de US$ 0,30 por dólar devido em rolagens
feitas em 2005 e 2010. Neste último ano, 93% dos
portadores de bônus originais aceitaram a troca.
O alívio concedido pelos titulares desses bônus
permitiu à Argentina sair de uma profunda crise
econômica. Numerosos analistas descreveram o
episódio como um modelo que poderiam seguir
agora a Grécia e outros países endividados.

Os detentores de bônus que não aceitaram essas
trocas, liderados pela NML Capital Ltda. – um fun-
do de investimentos do milionário americano Paul
Singer – insistiram na Justiça no pagamento com-
pleto, reajustado com juros. Desde então, os advo-
gados de Singer viajaram pelo mundo com a inten-
ção embargar ativos argentinos. Recentemente,

conseguiram confiscar a fragata Libertad em Ga-
na, como garantia de pagamento.

Cristina tentou acalmar a situação infor-
mando que a Argentina tem US$ 45,3 bilhões
em reservas e uma dívida soberana muito me-
nor que a de anos atrás, sem muito efeito. Se
Buenos Aires paga aos demandantes o US$ 1,3
bilhão que exigem, enfrentará outras deman-
das similares. A agência de qualificação
Moody’s já disse que isso poderia significar
um precedente legal para outros titulares de
bônus que têm quase US$ 12 bilhões em dívi-
das. Alberto Ramos, analista do Goldman
Sachs em Nova York, opinou na mesma linha:
“Se a Argentina paga, todos os outros titulares
de bônus que não estão cobertos por essa deci-
são estarão implicados”. Claudio Lozano, de-
putado opositor, de centro-esquerda, disse
que se o governo argentino cumprir a decisão
de Griesa, seria necessário reabrir as negocia-
ções com os titulares de bônus que aceitaram
as trocas.

Um novo calote poderia prejudicar muito
uma economia que sofre com fuga de capitais
e uma crescente inflação. A Moody’s conside-
ra que o país tem pouquíssimas alternativas
para conseguir financiamento.

✽

Cenário: Michael Warren / AP
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PARA LEMBRARArgentina é
condenada
a pagar
credores
Justiça de NY determina que governo
quite dívida de US$ 1,3 bilhão com fundos

Calote data
de 2001

Um Dia de Ação de
Graças indigesto
para Cristina

Cristina. Presidente nega-se a pagar credores e governo diz que recorrerá à Suprema Corte

LA PAZ

A Bolívia aceitou ontem convi-
te oficial feito na terça-feira pa-
ra se tornar membro pleno do
bloco sul-americano Mercosul
e espera que os acordos referen-
tes sejam assinados durante
uma cúpula de líderes da região
em dezembro, disse o presiden-
te boliviano, Evo Morales em
uma transmissão da TV estatal.

A Bolívia seguirá os passos da
Venezuela, que neste ano se tor-
nou o quinto membro pleno do
Mercosul, integrado original-
mente por Argentina, Brasil,
Uruguai e Paraguai – os para-
guaios estão suspensos tempo-
rariamente após um polêmico
julgamento político que resul-
tou no impeachment do ex-pre-
sidente Fernando Lugo. É pro-
vável que o país volte ao bloco
plenamente em abril, após elei-
ções presidenciais.

Morales disse que o convite
do Mercosul foi feito simulta-
neamente ao Equador, que as-
sim como a Bolívia continuará
sendo membro de outro grupo
regional de integração, a Comu-
nidade Andina de Nações
(CAN), da qual a Venezuela se
retirou.

O chanceler paraguaio, José
Félix Fernández, advertiu que o
ingresso da Bolívia ao bloco não
será válido “de acordo com os
tratados internacionais”. O
chanceler argumentou que
“sem o voto do Paraguai ne-
nhum país pode ingressar, nem
Venezuela nem Bolívia”.

Morales ressaltou durante a
aceitação pública do convite
que, com a entrada de Bolívia e
Equador, 80% dos membros da
União das Nações Sul-America-
nas (Unasur) serão sócios do
bloco econômico.

O Mercosul é o segundo mer-
cado da Bolívia, com 43% do to-
tal exportado pelo país no pri-
meiro semestre do ano – US$
5,1 bilhões. O primeiro é a Asso-
ciação Latino-Americana de In-
tegración (Aladi), com 14 Esta-
dos e 56% das exportações. /

REUTERS
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Pizza de mussarela - 450 g

OFERTAS
VÁLIDAS

PARA O DIA

23/11/12

Oferta válida para o dia 23/11/2012 ou enquanto durarem os estoques. Após essa data, os preços voltam ao normal. Verifi que a disponibilidade dos produtos na loja mais próxima.Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades de cada produto por loja em que ele esteja disponível. Para melhor atender nossos clientes, 
não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Pagamento à vista pode ser feito em dinheiro, cheque, cartão de débito ou com os cartões de crédito Amex, Aura, Diners, Good Card, MasterCard, Policard, Senffnet, Sorocred, Unik, Vale Shop ou Visa. No 
site www.extra.com.br, as ofertas e formas de pagamento podem ser diferenciadas. Consulte condições para pagamento com cheque na loja. O Extra aceita vários vales-alimentação (confi ra relação na loja). Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas.

Ofertas válidas para todas as lojas Extra Hiper e Extra Supermercado de São Paulo.
Alguns produtos em oferta neste folheto podem não estar disponíveis nas lojas Extra Supermercado, havendo variação nos estoques e sortimento de cada loja. Consulte a loja mais próxima no www.familiaextra.com.br 

(1)A campanha “PREÇO NÃO SE DISCUTE” é válida somente para as lojas físicas do Extra Hiper e Extra Supermercado, não valendo para as lojas Minimercado Extra ou loja virtual www.extra.com.br. Não serão aceitas, para comparação de preços, as ofertas emitidas por comerciantes ou empresas atacadistas. Será válido somente o 
anúncio impresso da concorrência, do mesmo município, na forma de tabloide, lâmina, folheto ou anúncio de jornal de grande circulação, com o prazo de oferta dentro do período desta promoção, para produtos idênticos (mesma marca, tipo, voltagem, cor, sabor, quantidade etc.). O anúncio apresentado não será devolvido ao cliente 
e fi cará retido pelo Extra. Esta condição não é válida para promoções especiais com múltiplos de produtos, do tipo “pague 2 e leve 3”, “leve 4 e, com mais um centavo, leve outro produto ou mais um exemplar do mesmo produto”.  Não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos 
vendidos, de acordo com esta promoção, em 5 unidades/kg por produto da categoria alimentos e 2 unidades por produto da categoria não alimentos. Consulte o SAC das lojas Extra Hiper e Extra Supermercado para mais informações.
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CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

O juiz federal americano Tho-
mas Griesa, da Justiça de No-
va York, determinou que a Ar-
gentina pague até 15 de dezem-
bro US$ 1,3 bilhão aos credo-
res da dívida pública do país
que optaram por ficar de fora
das duas reestruturações dos
bônus, realizadas em 2005 e
2010 pelos governos de Néstor
e Cristina Kirchner. A decisão
de Griesa deve piorar a abala-
da imagem financeira do país
no exterior.

Cristina considera esses cre-
dores, chamados de holdouts,
“fundos abutres”. Segundo ela,
tratam-se de fundos de investi-
mentos, assessorados por expe-
rientes times de advogados, que
compram títulos a preços baixos
para especular com esses bônus
nos mercados e nos tribunais pa-
ra obter melhores preços. A pre-
sidente argentina diz que não
pretende pagá-los.

Era previsto que a Argentina
pagasse US$ 3,14 bilhões aos cre-
dores dos títulos reestrutura-
dos em dezembro. Mas esse pa-
gamento só pode ser feito, se-
gundo a Justiça americana, de-
pois que o governo deposite os
US$ 1,3 bilhão em uma conta pa-
ra os “abutres”. Assim, embora
conte com fundos para pagar os
credores reconhecidos, a Argen-
tina ficaria à beira de um calote
técnico.

“A Argentina deve isso e o de-
ve agora”, declarou o juiz.

Na terça-feira, o ministro da
Economia da Argentina, Hernán
Lorenzino, disse que, caso seja
necessário, o governo Kirchner
apelará à Corte Suprema dos
EUA.

Fragata. Além dos problemas
com o juiz Griesa, a Argentina
vive um impasse jurídico com
Gana, país da Costa da Guiné on-
de está retida a fragata Liberda-
de, o navio-escola argentino.

A embarcação foi detida há
dois meses e meio – em plena
viagem com seus cadetes – no
porto de Tema, Gana, a pedido
do fundo americano NLM-El-
liot, que pediu o embargo desse
ativo do Estado argentino como
forma de pressionar pelo paga-
mento dos títulos em estado de
calote.

Segundo o tribunal ganense, a
fragata somente será liberada
com o pagamento de um depósi-
to de US$ 20 milhões. No entan-
to, a presidente Cristina decla-
rou que não pagaria um centavo
aos credores envolvidos. Além

disso, Cristina exige que Gana in-
denize a Argentina e o pequeno
país do Golfo da Guiné peça des-
culpas publicamente.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A25.
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