
A união do Brasil com países
emergentes ganha mais um ca-
pítulo importante, hoje e ama-
nhã, no quinto encontro da Cú-
pula do Brics, bloco econômico
formado pelo Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul. A reu-
nião acontece em Durban, cida-
de sul-africana. A presidente
Dilma Rousseff embarcou na
noite de ontem para o evento,
cujo o principal tema a ser discu-
tido o novo banco de desenvol-
vimento.

Junto com o presidente russo,
Vladimir Putin, o presidente sul-
africano, Jacob Zuma, o presi-
dente da China, Xi
Jinping, e o primei-
ro-ministro india-
no, Manmohan Sin-
gh, a presidente bra-
sileira busca encon-
trar um senso co-
mum sobre o funcio-
namento do banco.
O bloco quer criar
um fundo alternativo ao Banco
Mundial e ao Fundo Monetário
Internacional (FMI) para incenti-
var os investimentos nos países
em desenvolvimento.

“Ainda temos detalhes sendo
negociados. Vamos aguardar
um entendimento para expor a
visão do grupo como um todo”,
afirmou um diplomata brasilei-
ro durante jantar de abertura da
reunião do Brics, em Durban.

A intenção do bloco de ter
seu próprio banco já havia sido
apresentada na última reunião
de cúpula. A ideia é lançar uma
moeda própria, o que é visto
por especialistas como inviável
pela falta de uma moeda forte
nestes países. Outra posição se-
ria a tomada de decisão por con-
senso e desenvolver o comércio
dos membros da entidade.

Outros temas que serão discu-
tidos durante o encontro da cú-
pula são o desenvolvimento in-
clusivo e sustentável, a reforma
das instituições de governança
global, soluções para a paz, se-
gurança e estabilidade global.

No segundo dia, Dilma parti-
cipa junto com lideranças africa-
nas de um debate sobre colabo-
ração do Brics ao desenvolvi-
mento da infraestrutura do con-
tinente africano.

Poder do bloco
A força dos cinco países se com-
prova pelos números da econo-
mia do grupo. Em 2012, segun-
do dados do FMI, o PIB do bloco
foi de cerca de US$ 15 trilhões,
respondendo por 21% do PIB
mundial em valores nominais e
por 27% do PIB mundial em ter-
mos de paridade de poder de
compra. O Brics ocupa 26% da
área terrestre do planeta, tem
42% da população mundial e
45% da força de trabalho glo-
bal. Em 2012, o comércio entre
os países do bloco alcançou US$
282 bilhões, valor que era de

US$ 27 bilhões em
2002. Estimativas
apontam que o gru-
po pode movimen-
tar US$ 500 bilhões
até 2015. Segundo
dados do Ministério
das Relações Exte-
riores, o comércio
Brasil-Brics subiu

de US$ 7,6 bilhões, em 2002, pa-
ra US$ 91 bilhões, em 2012.

Relação com a China
Junto com a reunião do bloco, o
governo brasileiro aproveita pa-
ra estreitar ainda mais a relação
comercial com a China. Na co-
mitiva brasileira para a África
do Sul estarão Guido Mantega,
ministro da Fazenda, e Alexan-
dre Tombini, presidente do Ban-
co Central. Os dois anunciam
hoje uma série de acordos eco-
nômicos com o governo chinês.

Uma solenidade às 12h, horá-
rio local (7h — horário de Brasí-
lia) oficializa a assinatura do
acordo de swap de moeda do
Banco Central brasileiro com o
Banco Central da China. Ao mes-
mo tempo será celebrado um
memorando de entendimento
entre o Ministério da Fazenda
do Brasil com o Ministério das
Finanças da China, com foco na
ampliação da cooperação entre
os países, definindo um conjun-
to de áreas que deverão receber
mais investimentos. !

O presidente nacional do PT,
Rui Falcão, afirmou ontem que
o partido trabalha para manter
em 2014 a aliança com os parti-
dos que apoiaram a eleição da
presidente Dilma Rousseff em
2010 e ampliar “ainda mais” o
apoio com partidos que aderi-
ram à base aliada ao longo dos
últimos dois anos.

O comentário ocorre num
momento de crescente crítica
dentro do PT à figura do gover-

nador de Pernambuco, Eduar-
do Campos (PSB), que estava
na coligação que elegeu Dilma
em 2010 e faz parte do gover-
no, mas que vem criticando
ações da gestão petista e dá si-
nais de que pode se lançar à Pre-
sidência no próximo ano.

“Todo nosso empenho vai
nessa direção... manter a base
de sustentação de todos os par-
tidos que hoje apoiam o gover-
no Dilma e de preferência am-
pliar”, disse ele a jornalistas
em São Paulo, depois de um en-
contro com representantes es-
taduais do PT para avaliar a si-

tuação do partido nos Estados.
Falcão rebateu a afirmação

feita por integrantes da oposi-
ção, e também por Campos e
outro governador do PSB, Cid
Gomes (Ceará), de que o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva antecipou o processo elei-
toral ao lançar Dilma à reelei-
ção em fevereiro durante um
evento em comemoração aos
10 anos do PT na Presidência
da República.

Ao comentar os ataques refe-
rentes à antecipação da campa-
nha eleitoral, Falcão afirmou
que o discurso de Lula reafir-
mando que Dilma era a candida-
ta do PT em 2014 foi para den-
tro do PT.

“O (ex-)presidente (Lula) não
deu início ao debate eleitoral. O
(ex-)presidente desfez qualquer
tipo de dúvida que se instalara a
partir de especulações de que
ele seria candidato (à Presidên-
cia da República), e não a presi-
dente Dilma”, afirmou.

Um novo encontro com re-
presentantes estaduais deve
ocorrer nos próximos meses pa-
ra discutir candidaturas esta-
duais e a “sintonia com o proje-
to nacional”, segundo Falcão.

Sobre uma candidatura petis-
ta para o governo de São Paulo,
o presidente estadual do PT,
Edinho Silva, disse que o parti-
do busca consenso para definir
o candidato até a metade deste
ano. Entre os nomes citados
por ele estão quatro ministros
de Dilma: Guido Mantega (Fa-
zenda), José Eduardo Cardozo
(Justiça), Aloizio Mercadante
(Educação) e Alexandre Padi-
lha (Saúde). ! Reuters

A demanda por voos domésti-
cos no Brasil teve queda de
4,06% em fevereiro, sobre
igual mês de 2012, na segunda
queda consecutiva após 43 me-
ses seguidos de crescimento, in-
formou ontem a Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac).

No acumulado dos dois pri-
meiros meses do ano, a deman-
da caiu 2,26%.

A oferta teve forte recuo de
10,96%, na mesma base de com-
paração, sendo este o sexto mês
consecutivo de queda.

A taxa de ocupação das aero-
naves nos voos nacionais, por
outro lado, cresceu, ficando
em 72,02%, com alta de 7,75%
na comparação com fevereiro
de 2012.

Segundo a Anac, a Avianca e
a Trip foram as empresas que ti-
veram maior crescimento de
demanda em fevereiro. A
Avianca registrou crescimento
de 32,98% em relação a feverei-
ro de 2012, e a Trip teve alta de
18,90% no período.

Em participação de merca-
do, a TAM se manteve na lide-
rança no mercado doméstico,
com 41,66%, seguida da Gol,
que detém 34,08%.

Voos internacionais
Nos voos internacionais opera-
dos por empresas brasileiras, a
Anac verificou que houve au-
mento de 0,80% na demanda
em fevereiro, na comparação
com o mesmo mês de 2012.

A oferta, por sua vez, cres-
ceu muito mais no período,
com avanço de 14,20% na mes-
ma base de comparação, infor-
mou a Anac.

Segundo os dados da agên-
cia, a oferta e a demanda dos
voos internacionais chegou ao
maior nível para um mês de fe-
vereiro desde o início da série
histórica do levantamento, em
2000. ! Reuters
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Senador cobra prestação de conta de viagem

Cúpula do
Brics discute
formato de
banco próprio

PT trabalha para manter
alianças em 2014, diz Falcão

O senador Alvaro Dias (PSDB-PR) apresentou requerimento de
informações sobre a viagem da presidente Dilma Rousseff e comitiva
a Roma, para a entronização do papa Francisco. Dias quer saber
quantas e quais pessoas fizeram parte da comitiva; qual a missão
e a função desempenhada; o custo da viagem; qual a origem dos
recursos destinados; e por que a comitiva brasileira não se hospedou
na Embaixada do Brasil em Roma ou no Vaticano. Agência Senado
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Presidentes dos cinco países
se reúnem na África do Sul para
intensificar desenvolvimento

Presidente nacional do partido
diz que objetivo é ampliar apoio
para Dilma na eleição de 2014

Demanda por voos no país tem 2ª queda

Alexandre Rezende

Houve redução de 4,06% em
fevereiro, sobre igual mês do
ano passado, segundo a Anac

Em 2012,
segundo dados
do FMI, o PIB

do bloco foi de
cerca de

US$ 15 trilhões
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RuiFalcão: “Nossoempenhovainessadireção,de manterabase”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 mar. 2013, Brasil, p. 9.




